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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 658 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
(Hoạt động xây dựng cống trên kênh N8-5, tại lý trình Km2+00
thuộc hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thuỷ lợi ngày 19/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về
việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND
tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp và tổ chức quản lý công trình
thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND
tỉnh về việc Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tư
Nghĩa tại Đơn xin đề nghị cấp giấy phép đề ngày 19/4/2019 về việc cấp phép
hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Hoạt động xây dựng cống
trên kênh N8-5 tại lý trình Km2+00 thuộc hệ thống công trình thủy lợi Thạch
Nham) và đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Báo cáo thẩm định số 1151/BC-SNNPTNT ngày 09/5/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa
được tiến hành các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Hoạt
động xây dựng cống trên kênh N8-5, tại lý trình Km2+00 thuộc hệ thống công
trình thủy lợi Thạch Nham) như sau:
1. Tên hoạt động: Xây dựng cống trên kênh N8-5, tại lý trình Km2+00
thuộc hệ thống công trình thủy lợi Thạch Nham.
2. Phạm vi hoạt động: Kênh và vùng phụ cận kênh N8-5 tại lý trình
Km2+00.
3. Thời gian hoạt động: 08 tháng, kể từ ngày được cấp phép.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa
a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 31 và Điều 32
Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về việc Quy
định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi.
b) Tổ chức thi công hạng mục công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được
phê duyệt và hồ sơ được cấp phép tại Quyết định này.
c) Thực hiện đầy đủ nội dung ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 1151/BC-SNNPTNT ngày 09/5/2019;
trong đó lưu ý hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế trước khi triển khai thi công công
trình (cụ thể: Bổ sung 01 bể lắng bùn cát tại cửa vào thượng lưu cống; tính
toán xác định lại độ dốc dọc đáy cống đảm bảo hạn chế bồi lắng và thuận lợi
trong công tác vận hành kênh; bổ sung cửa van điều tiết vào tuyến kênh
nhánh tại thượng lưu bờ hữu cống).
2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi
a) Tổ chức bàn giao mặt bằng hiện trạng kênh cho Ban Quản lý dự án
Đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa tiến hành các hoạt động trong phạm vi được
UBND tỉnh cấp phép.
b) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện việc thi
công; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xử
lý những biểu hiện có nguy cơ gây mất ổn định kênh và những vi phạm trong
suốt thời gian hoạt động.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tư Nghĩa, Chi
cục Thủy lợi (Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên
ngành) theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm kiểm tra việc
thực hiện nội dung Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa;
Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Ngãi;
Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa; Chủ tịch
UBND thị trấn La Hà; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), CN-XD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh235).
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