
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  

 

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 PTNT tại Báo cáo kết quả thẩm định 

số 415/BC-SNN&PTNT ngày 21/12/2022 và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Thiệu Hóa tại Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi ngày 07/12/2022 (kèm theo hồ sơ). 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho phép Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa được 

tiến hành các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: kênh N11, N11-

N12, N11-N14 thuộc hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã; kênh tiêu 

202 và kênh trạm bơm Thành Đạt do Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi 

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

1. Tên tổ chức được cấp giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi: 

- Tên tổ chức được cấp giấy phép: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

Thiệu Hóa. 

- Địa chỉ: Tiểu khu 2 thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

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

Thi công cải dịch kênh N11 đoạn từ Km13+763,19 đến Km14+011,67 và 

thi công xây dựng mới cống thuộc các tuyến kênh: N11, N11-N12, N11-N14 

thuộc hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã; kênh tiêu 202 và kênh trạm 

bơm Thành Đạt. 
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3. Phạm vi cấp phép cho hoạt động: 

Toàn bộ khu vực thi công xây dựng công trình nằm trong phạm vi bảo vệ 

công trình kênh: N11, N11-N12, N11-N14 thuộc hệ thống tưới Bắc sông Chu - 

Nam sông Mã; kênh tiêu 202 và kênh trạm bơm Thành Đạt (vị trí cụ thể có hồ 

sơ kèm theo). 

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

Các hoạt động cấp phép để thi công xây dựng tuyến đường thuộc gói thầu 

số 7, Tiểu dự án 2 - Đoạn từ đầu cầu vượt sông Mã đến nút giao với Quốc lộ 45 

(Km7+250-Km14+603) thuộc dự án Đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã 

Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa 

(Km5+250-Km14+603), cụ thể: 

- Cải dịch kênh N11 đoạn từ Km13+763,19 đến Km14+011,67, có chiều 

dài 248,48 m; kênh có mặt cắt hình chữ nhật, kích thước (bxh) = (2,2x1,94) m, 

bằng BTCT M250, đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10 cm. 

- Cống trên kênh N11-N14 tại lý trình Km8+809,53: Cống hộp, kích thước 

(bxh) = (1,25x1,25) m, thân cống bằng BTCT M300, đặt trên lớp bê tông lót 

M150, dưới là lớp đá dăm đệm dày 10 cm. 

- Cống trên kênh N11-N12 tại lý trình Km10+806,27: Cống hộp, kích 

thước (bxh) = (1,5x1,25) m, thân cống bằng BTCT M250, đặt trên lớp đá dăm 

đệm dày 10 cm. 

- Cống trên kênh tiêu 202 tại lý trình Km11+586,35: Cống hộp, kích thước 

(bxh) = (3x2) m, thân cống bằng BTCT M300, đặt trên lớp bê tông lót M150, 

dưới là lớp đá dăm đệm dày 10 cm. 

- Cống trên kênh trạm bơm Thành Đạt tại lý trình Km13+825,31: Cống 

hộp, kích thước (bxh) = (1,25x1,25) m, thân cống bằng BTCT M300, đặt trên 

lớp bê tông lót M150, dưới là lớp đá dăm đệm dày 10 cm. 

5. Thời hạn của giấp phép: 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép. 

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Thiệu Hóa: 

- 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. 

- Chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng công trình và các đơn vị có liên quan: 

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

+ Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, chất lượng 

nước trong công trình thủy lợi theo quy định. 

+ Phải thực hiện đúng các yêu cầu đối với hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi nêu trên. Sau khi công trình hoàn thành phải thu dọn và hoàn 

trả mặt bằng công trình. 
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- Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Sông Mã và 

các đơn vị có liên quan xây dựng tiến độ thi công phù hợp, đảm bảo không làm 

ảnh hưởng đến nhiệm vụ tưới, tiêu, công tác phòng, chống thiên tai và đảm bảo 

an toàn cho công trình thủy lợi. 

- Trong thời hạn của giấy phép, nếu để xảy ra 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. 

- Trước khi giấy phép hết hiệu lực 45 ngày, nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt 

động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: kênh N11, N11-N12, N11-N14 

thuộc hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã; kênh tiêu 202 và kênh trạm 

bơm Thành Đạt thì phải làm thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép theo quy định. 

Điều 3. Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện 

giấy phép; Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Sông Mã theo dõi, giám 

sát và phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hóa trong 

quá trình thực hiện các hoạt động được cấp phép trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi đảm bảo theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 GP; 

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

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND huyện Thiệu Hóa; 

- Lưu: VT, NN, TTPVHCC.  
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
 


		giangld@thanhhoa.gov.vn
	2022-12-30T13:49:57+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-12-30T13:56:10+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-12-30T13:56:27+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2022-12-30T13:56:38+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2022-12-30T14:14:34+0700




