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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

     Số:79 /2021/QĐ-UBND 

 

Hòa Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 

25/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về phạm 

vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

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

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập hồ chứa nước; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều 

của Luật Thủy lợi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 789/TTr-SNN ngày 08 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định 

về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1.Vùng phụ cận đối với đập của hồ chứa nước có phạm vi được tính theo 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều 40 Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017.” 
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b) Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 4 và vào sau điểm c khoản 5 như sau: 

“d) Kênh có lưu lượng thiết kế từ 2,0 m3/s trở lên, phạm vi vùng phụ cận được 

tính theo quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017.” 

c) Sửa đổi khoản 6 như sau: 

“6. Vùng phụ cận đối với công trình xây đúc nội đồng khác phục vụ lấy 

nước, tiêu nước (cống, cầu máng, tuynel, đường ống, xi phông...), phạm vi được 

tính theo lưu lượng thiết kế của kênh kiên cố quy định tại khoản 5 Điều 4 Quyết 

định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình và điểm b Điều này”. 

d) Bổ sung khoản 8a sau khoản 8 như sau: 

“8a. Vùng phụ cận của đập dâng (bai): 

a) Phần thuộc lòng sông, suối: Phạm vi vùng phụ cận tính từ phần xây đúc 

hoặc phần đất đắp cuối cùng trở ra về phía thượng lưu, hạ lưu. Đập cấp II tối thiểu 

là 50 m, đập cấp III tối thiểu là 30 m, đập cấp IV tối thiểu là 20 m. 

b) Phần trên cạn: Phạm vi vùng phụ cận được tính từ phần ngoài cùng hai 

vai đập dâng trở ra. Đập cấp II tối thiểu là 15 m, đập cấp III tối thiểu là 10 m, đập 

cấp IV tối thiểu là 5 m. 

c) Cấp công trình đập dâng phân cấp theo đặc tính kỹ thuật quy định tại 

Bảng 2 Phụ lục II Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ. Đối với đập dâng được phân cấp là đập cấp I, cấp đặc biệt, phạm vi 

vùng phụ cận được tính như phạm vi đập của hồ chứa nước.” 

d) Sửa đổi khoản 9 như sau: 

 “9. Vùng phụ cận đối với công trình tràn xả lũ của đập, hồ chứa nước: 

a) Trường hợp tràn xả lũ nằm trong phạm vi thân đập: Phạm vi vùng phụ 

cận thuộc phạm vi vùng phụ cận của đập được quy định tại khoản 1 Điều này. 

b) Trường hợp tràn xả lũ nằm ngoài phạm vi thân đập: 

- Đối với tràn xả lũ đã được kiên cố: 

+ Phần thuộc đường tràn xả lũ: Phạm vi vùng phụ cận tính từ phần xây đúc 

cuối cùng của tuyến tràn trở ra về phía hạ lưu. Tràn của đập cấp I tối thiểu là 80m, 

tràn của đập cấp II tối thiểu là 50 m, tràn của đập cấp III tối thiểu là 30 m, tràn 

của đập cấp IV tối thiểu là 20 m. 

+ Phần tường tràn: Phạm vi vùng phụ cận tính từ phần xây đúc ngoài cùng 

của hai bên tràn trở ra. Tràn của đập cấp I tối thiểu là 30 m, tràn của đập cấp II tối 

thiểu là 20 m, tràn của đập cấp III tối thiểu là 10 m, tràn của đập cấp IV tối thiểu 

là 5 m. 

- Đối với tràn xả lũ chưa được kiên cố (tràn đất): Phạm vi vùng phụ cận của 

tràn tính từ mép ngoài mái đào hai bên tràn trở ra tối thiểu là 5m.” 

https://hethongphapluat.com/docs/go/b1fc2cb09ab593eae4d8e18357451a77/
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2. Sửa đổi khoản 3 Điều 5 và bổ sung khoản 4 vào Điều 5 như sau: 

a) Sửa đổi khoản 3 như sau: 

“3. Công tác lập, thẩm định và phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới phạm 

vi bảo vệ công trình thủy lợi đối với các công trình bắt buộc phải cắm mốc thực 

hiện theo quy định tại Điều 18; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20; Điều 

21; Điều 22; Điều 23; Điều 24 của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 

tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.” 

b) Bổ sung khoản 4 như sau: 

“4. Đối với các công trình thủy lợi khác: 

a) Đối với tràn xả lũ nằm ngoài phạm vi thân đập của hồ chứa nước có dung 

tích từ 500.000 m3 trở lên hoặc đập có chiều cao từ 10 m trở lên, căn cứ vào địa 

hình khu vực cắm mốc và yêu cầu quản lý tối thiểu mỗi bên tràn có một mốc ở 

điểm đầu tràn và một mốc ở điểm cuối về phía hạ lưu tràn. Tại các điểm chuyển 

hướng của đường chỉ giới phải có mốc. 

b) Đối với đập dâng (bai) có chiều cao từ 7 m trở lên, căn cứ vào địa hình 

khu vực cắm mốc và yêu cầu quản lý, mỗi bên bai tối thiểu có một mốc ở điểm 

đầu về phía thượng lưu bai và một mốc ở điểm cuối về phía hạ lưu bai. Tại các 

điểm chuyển hướng của đường chỉ giới phải có mốc. 

c) Các công trình thủy lợi khác nằm trong khu dân cư, khu đô thị phải thực 

hiện cắm mốc, số lượng và khoảng cách mốc tùy thuộc vào yêu cầu quản lý. 

Trường hợp công trình có bờ bao thì bờ bao được coi như mốc chỉ giới. 

d) Các nội dung khác về lập, thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc chỉ 

giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khác thực hiện theo Điều 18; khoản 1 Điều 

20; Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24 của Thông tư số 05/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn.” 

Điều 2. Quy định chuyển tiếp 

Những công trình đã được phê duyệt hoặc đang trình cơ quan chức năng 

thẩm định phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trước 

ngày Quyết định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết 

định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 quy định về phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 12 năm 2021. 

Các nội dung khác không sửa đổi tại Quyết định này thực hiện theo Quyết 

định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hòa Bình.  

Khi các quy định được viện dẫn tại Quyết định này có thay đổi thì thực hiện 

theo quy định của các văn bản mới có hiệu lực thi hành. 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=05/2018/TT-BNNPTNT
https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=05/2018/TT-BNNPTNT
https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=05/2018/TT-BNNPTNT
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  Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH   

 

                       Bùi Văn Khánh 
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