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3423 /GP-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 17 tháng 11 năm 2020

GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐÊ ĐIỀU
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƢƠNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều
hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình;
Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của UBND
tỉnh Hải Dương Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép đối với các
hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số
264/TTr-SNN-TL ngày 13/11/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều như sau:
1. Đơn vị đƣợc cấp Giấy phép:
- Tên đơn vị: Công ty cổ phần bê tông Thành Hưng.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0801206570.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh
Hải Dương.
- Người Đại diện theo pháp luật: Bà Đào Thị Đầm, chức danh: Chủ tịch
hội đồng quản trị, Chứng minh thư nhân dân số: 141504175, ngày cấp
01/8/2016, nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương.
2. Hoạt động đƣợc cấp phép:
- Hoạt động được cấp phép: Xây dựng Bến cập tàu thay thế 02 mố cẩu
chưa xây dựng theo Giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều số 57/GP-
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UBND ngày 09/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cấp cho
Công ty cổ phần bê tông Thành Hưng).
- Địa điểm: Tại khu vực bãi sông hạ lưu cống Bích Nhôi đê hữu Đá Vách,
phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.
3. Nội dung hoạt động đƣợc cấp phép:
Xây dựng Bến cập tàu với kích thước (25x9,5)m nhô ra sông 3m được
giới hạn trong tọa độ bởi các điểm B1, B2, B3, B4. Kết cấu cọc bê tông cốt thép
(BTCT) tiết diện (40x40)cm, chiều dài cọc dự kiến Ldk=10-12m. Hệ dầm dạng
khung kết cấu BTCT M300#, kè mép cầu cảng gia cố lăng thể đá hộc xếp khan
và tầng lọc (vải địa + đá dăm), tường kè dạng chữ L, đặt trên hệ cọc BTCT tiết
diện (40x40)cm. Cao trình đỉnh cầu cảng (+2,0)m.
Biện pháp thi công cọc: Yêu cầu thi công bằng phương pháp nén ép hoặc
xói thủy lực, không thi công bằng phương pháp dùng búa đóng.
(Vị trí, kết cấu chi tiết theo thiết kế kỹ thuật đã được thẩm định)
4. Thời gian cấp phép: Từ ngày ký đến hết ngày 31/5/2021.
Điều 2. Công ty cổ phần bê tông Thành Hưng có trách nhiệm:
- Thực hiện nghiêm các nội dung trong Giấy phép. Không được xây dựng
nhà, lán, tường rào, cơi nới, mở rộng bến cập tàu khi chưa được cấp phép theo
quy định.
- Thực hiện nghiêm các nội dung khác của Giấy phép hoạt động liên quan
đến đê điều số 57/GP-UBND ngày 09/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Hải Dương.
Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục
Thủy lợi tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm kiểm
tra, giám sát việc thực hiện Giấy phép này./.
Nơi nhận:
- Công ty cổ phần bê tông Thành Hưng;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thị xã Kinh Môn;
- Chi cục Thủy lợi tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT, Ô.Chính (5b).
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