
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /GP-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2021 

 

GIẤY PHÉP 

HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo kết 

quả thẩm định số 192/BC-SNN&PTNT ngày 29/4/2021 và UBND xã Hà Long 

tại Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ  công trình thủy 

lợi ngày 10/4/2021 (kèm theo hồ sơ). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho phép UBND xã Hà Long, địa chỉ tại xã Hà Long, huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa được hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

hồ chứa nước Bến Quân do Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc sông 

Mã quản lý, khai thác, với các nội dung sau đây: 

1. Tên hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: 

Nạo vét, tu bổ lòng hồ Bến Quân, bao gồm các hoạt động: Lập bến, bãi tập 

kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; hoạt động của phương 

tiện cơ giới phục vụ công tác nạo vét. 

2. Phạm vi cấp phép cho hoạt động: 

Toàn bộ phạm vi thực hiện công trình được Chủ tịch UBND huyện Hà 

Trung phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 4465/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2020, nằm trong vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước Bến Quân, xã 

Hà Long, huyện Hà Trung; gồm các khu vực chính như sau: 

- Khu vực nạo vét có diện tích 3,5 ha. 

- Bãi tập kết có diện tích 0,4 ha. 

- Khu vực phục vụ thi công (đắp đê quai, đường thi công, vận chuyển,…). 

3. Quy mô, công suất, thông số chủ yếu của hoạt động cấp phép: 

- Quy mô: Trong phạm vi vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước Bến Quân. 
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- Công suất: 35.000 m³/2 năm. 

- Thông số chủ yếu: Diện tích nạo vét 3,5 ha, chiều sâu nạo vét trung bình 

0,96 m, khối lượng nạo vét 35.000 m³; diện tích bãi tập kết 0,4 ha, tuyến đường 

công vụ dài 259 m. Biện pháp thi công, sử dụng máy đào có dung tích gầu 

1,2m³, kết hợp vận chuyển bằng ô tô tải từ 10-15 tấn. 

4. Thời hạn của giấp phép: Trong mùa khô năm 2021 và 2022 (từ tháng 

12 năm trước đến hết tháng 5 năm sau). 

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của UBND xã Hà Long: 

- Được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Điều 31 và phải thực 

hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 32, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 

14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 

- Không thực hiện các hoạt động nằm ngoài phạm vi giấy phép được cấp. 

- Tổ chức lập và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, chất 

lượng nước trong công trình thủy lợi theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Yêu cầu đơn vị thi công cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện cơ giới đường bộ phục vụ dự án. 

- Có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung trong giấy phép và 

các quy định của pháp luật có liên quan về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, định kỳ 6 tháng một lần. 

- Trong thời hạn của giấy phép, nếu cơ quan vi phạm các quy định ghi trong 

giấy phép và các quy định khác của pháp luật liên quan sẽ bị xử lý theo quy định. 

- 45 ngày trước khi giấy phép hết hiệu lực, nếu cơ quan có nhu cầu tiếp tục 

hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Bến Quân thì 

phải làm thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép theo quy định. 

Điều 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra 

việc thực hiện giấy phép; UBND huyện Hà Trung, Công ty TNHH một thành 

viên Thủy lợi Bắc sông Mã chịu trách nhiệm về chất lượng nước trong công 

trình thủy lợi hồ chứa nước Bến Quân./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 GP (10 bản); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;                     (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND xã Hà Long; 

- Lưu: VT, NN, TTPVHCC.  
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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