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GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG  

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

  

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

 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 Tờ trình số 

127/TTr-SNN ngày 03 tháng 8 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Cho phép được hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi như sau: 

 1. Tên tổ chức được cấp phép: 

 - Tên tổ chức: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kinh Môn; 

 - Địa chỉ: Phố An Ninh, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn. 

 2. Tên hoạt động: 

 Thi công xây dựng cầu qua kênh Phùng Khắc tại K2+450. 

 3. Phạm vi cho phép hoạt động: 

 Trong phạm vi bảo vệ kênh kênh Phùng Khắc (K2+450), địa bàn phường 

An Phụ, thị xã Kinh Môn. 

 4. Quy mô, thông số chủ yếu của hoạt động: 

 4.1. Xây dựng cầu: 

 - Cầu bản BTCT, chiều rộng thoát nước (khoảng cách 2 mố cầu): 6,0m, 

cao độ đáy cầu (đỉnh bệ móng mố): -1,2m, cao độ đáy dầm cầu: +2,01m, cao độ 

đỉnh mặt cầu: +2,64m, bề rộng mặt cầu: 12,64m; 

 - Móng mố cầu bằng BTCT B25 dày 100 cm đặt trên hệ cọc BTCT B25 

kích thước (30x30)cm, chiều dài cọc dự kiến 25m/cọc; thanh chống (dầm chống 

đáy) BTXM B16 kích thước (50x50)cm. Thân mố bằng BTCT B25 dày 0,8m; 

bản quá độ bằng BTCT B30. Lòng cầu gia cố bằng BTXM B12 dày 25cm; sân 

cầu gia cố bằng đá hộc xây VXM mác M100# dầy 25cm; 

 - Tường cánh bằng BTCT B25; mái taluy gia cố bằng đá hộc xây VXM 

M100# dày 25cm. Nền gia cố bằng cọc tre D= (6-8)cm, dài 2,5m, mật độ 25 

cọc/m
2
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 - Dầm bản BTCT B25, liên hợp với bản mặt BTCT dày 15cm; mặt cầu 

thảm BTN C19 dày 7cm; lan can BTCT B20, tay vịn bằng thép mạ kẽm. 

 4.2. Đường tránh và dẫn dòng thi công:  

 Đắp đập quây hai đầu thượng lưu, hạ lưu kết hợp làm đường tạm cho các 

phương tiện thô sơ. Đặt 02 hàng cống lù D150cm tại phía bờ tả kênh Phùng 

Khắc để dẫn dòng thi công, chiều dài 58m, cao độ đáy -0,20m.  

(Hệ cao độ VN2000, chi tiết theo hồ sơ thiết kế) 

  5. Thời gian cấp phép: Từ ngày ký đến ngày 31/12/2022. 

 Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Kinh Môn và các đơn vị 

có liên quan có trách nhiệm: 

 - Thực hiện đúng các nội dung trong Giấy phép; 

 - Tuân thủ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017, các quy định về quản lý khai 

thác và bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ môi trường, quản lý đầu tư xây dựng, 

phòng chống thiên tai trên địa bàn; Thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 32 

Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Thủy lợi; 

 - Quá trình triển khai thi công phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến 

việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế, vệ sinh môi 

trường, nguồn nước của hệ thống công trình thủy lợi thủy lợi; phải có sự phối 

hợp, thống nhất của Chi cục Thuỷ lợi và Công ty TNHH một thành viên khai 

thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương. Trường hợp đặc biệt khó khăn, bất khả 

kháng về việc cung cấp nước tưới hoặc ách tắc dòng chảy khi tiêu thoát, phải 

tháo dỡ đập, cống tạm đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất và dân sinh kinh tế; 

 - Khi thi công xong công trình phải tháo dỡ đập, các chướng ngại vật 

trong quá trình thi công, trả lại mặt thoáng của kênh, không làm ảnh hưởng đến 

dòng chảy (có kiểm tra, xác nhận của Công ty TNHH một thành viên khai thác 

công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương và địa phương). 

 Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục 

Thủy lợi phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh 

Hải Dương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Giấy phép này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban QLDA thị xã Kinh Môn; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND thị xã Kinh Môn;  

- Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh; 

- Chi cục Thủy lợi;  

- Lưu: VT, KTN, Ô.Chính (7b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Quân 
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