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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc1p-Tiydo-Hnhphác

S6: .2339/UBND-NN
V/v huâng dn quãn 1' hoit dng
dâu tu xây dirng và khai thãc dir
an din mt tthi trong phm vi
bão v ho chira thüy 1 ?i

Quáng Trj, ngày 43 tháng 7 nàm 2020

KInh g1ri:
- Các S&: Nông nghip và Phát triên nông thôn; Kê hoach
và Dâu tix; Cong Thi.wng; Tãi nguyen và Môi tru&ng;
- Ban Quán 1 khu kinhtê tinh;
- Trung tam Xüc tiên Dâu tu, Thuo'ng mai và Du ljch;
- Cong ty TNHH MTV QLKTCT Thüy lçii Quãng Trj;
- UBND các huyn, thj xã, thành phô.
Ngãy 30/6/2020, Tng ci1c Thüy lcd có van ban s 1 188/TCTL-ATD ye
vic hung dn quán 1 hoit dng dAu w xây dirng và khai thác dir an din mt
tr&i trong pham vi báo v h chra thüy lcii (sao giri kern theo); UBND tinh có '
kin nhu sau:
Giao các don vj, dja phwng lien quan can ci huOng dn quãn 1 hot
dng du tu xây dirng và khai thác dir an din rnt tthi trong phm vi bâo v h
chira thüy igi cüa Tng c%lc Thüy lçii tai van ban nêu trên d yêu câu nba d&u tu
t chüc thi.rc hiên dix an dam bão an toàn dp, h chüa nuóc, không lam ãnh
hu&ng dn nhim vi chInh cüa các h chi.ra và chAt hxqng nuOc trong h; báo
cáo, tham mu'uUBND tinh chi dao xcr 1 các ni dung vuçit thAm quyên.
tJy ban nhân dan tinh yêu cAu các don vj, dja phixong nghiêm tic phi
hPthchin. <
Nqi nil in:
- Nhix trén;
- CT, the PCT UBND tinh;
- Ltru: VT, CN, NN.
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V/v hrâng dn quàn I' hot dng dâu tu xây
thác dr an din mt tthi trong
i
UBND Tf NH QUANQU4 bão v ho chra thüy lqi
A'

Sô
Ngày....M'i
huyen IV.,.

K

gri: Uy ban nhân dan các tinh/thành ph Co dip, h chira thüy lçii
,

Hot s ng phat trien din mat trrn tai ho chira thuy lc i phu hgp vrn Chien
So'vhkihiêuHS
hiçc phát trin näng lucmg tái tao den 2030, tm nhIn 2050 (phê duyt t?i Quy&
dnh s 2068/QD-TTg ngày 25/11/2015 cüa Thñ tuàng ChInh phü) và nguyen
tc phát huy hiu qua khai thác tng hqp, phiic vii da mllc tiêu cüa cOng trinh
thiiy loi tai Lut Thüy lcn.
Thirc hin nhim viii B Nông nghip và PTNT giao xây dimg hithng dn
cong tác quán 1' hoat dng du tir xây dung và khai thác dr an din mt trài
trong phm vi bão v h chra thUy lçii báo dam an toàn cong trInh, môi trung,
dic bit là chit hrçng nuic h, không ãnh hu&ng dn nhim vii chInh cüa h
chra thUy lçii, Tng ciic Thiiy igi ban hành hrng dn nhtr Pht 1c kern theo.
D nghj U' ban nhân dan tinh/thành ph quan tam, chi do thixc hin.
Trong qua trInh thirc hin, nu cO khO khän, vuâng mac, ca quan, don vj phãn
ánh bng van bàn v B Nông nghip và PTNT (qua Tng citc Thüy lcii) d kjp
thi chinh süa, bô sung.!.
Noi nhân:
-Nhutrên;
- TT Nguyn Hoàng Hip (dê b/c);
- Luu: VT, ATD (5b).
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K' bài: Tong ciic ThOy Içn
Ca quai: Bô NOng nghip và
Phát triên nông thOn
3hO6/2O2O

g clâu tw xây ding và khai thác dir an din
vi bão v ho chira thüy kyi
(Kern theo

Van

ba

CTL-ATD ngày 30/6/2020 cüa Tong cyc Thiy 1Ø)

CAn cü Lut D&u tir näm 2017; Lut Thñy lçii nAm 2017; Lut Tài nguyen rnric
nAm 2012; Luat Xây dçmg nAm 2014; Lu.t BAo v môi tnrông; Lut Din 1irc;
CAn cir Nghi djnh 114 /2018/ND-CP ngày 04/9/ 2018 cUa ChInh phü v
quãn 1 an toàn dp, h chira nuic;
CAn cir Thông tir s 16/2017/TT-BCT ngAy 12/9/ 2017 quy dinh v phát
trin dr an và hcip dng mua ban mk áp ding cho các du an din mitt tthi;
CAn ct'r Ngh quyM S 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 cüa Bô Chinh tn v
djnh huóng Chin krçc phát trin nAng luçing qu6c gia cüa Vit Nam dn näm
2030, tm nhln dn nAm 2045;
Can cü Quyêt djnh s 2068/QD-TTg ngày 25/11/2015 cüa Thi tuâng
ChInh phü phê duyt Chiên krgc phát triên nAng lucing tái tao den 2030, tam
nhmn 2050;
CAn cü Quyêt djnh s6 11/2017/QD-1Tg ngày 11/4/20 17 cüa Thu tuó'ng ChInh
phü v co ch khuyn khIch phát trin các dr an din mt tthi tai Vit Nam;
CAn cü QCVN 04 - 05 : 2012/BNPTNT Quy chu.n k thut quc gia Cong trInh thüy igi - Các quy thnh chU yeu ye thiêt kê;
Quy chun 08-MT:20 1 5/BTNMT - Quy chun k thuat quc gia v chit
krçmg nuâc mat;
CAn cü Tiêu chun han ch các chit dc hai trong các san phm din, din
tr cüa Châu Au ban hành ngày 0 1/7/2006 (vit tt là ROHS);
Bô Nông nghip và PINT hirOng dn cong tác quãn 1' hoat dng dâu tu
xây dmg và khai thác dir an din mt tthi trong phm vi bão v h chüa thüy lcii
nhtr sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
- Khai thác ngun tài nguyen nAng hrcng tái tao trên các h chta thüy lqi,
bão dam an toân dsp, h chira nuc, không ánh hu&ng dn nhim vt chInh cüa
h chra và chit luçmg nuâc trong h, gop phn phát trin kinh t xA hi.
- Pham vi ap ditng: Các dir an du tu din mt trôi tai h chira thüy lcii bao
gm vüng dt ban ngp và rnt nuOc.
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II. NQI DUNG
2.1. Giãi thich tü ngü'
- Din tIch (mg vài mrc nuâc chit là phn din tIch mt h tii cao trmnh
üng vâi mirc nithc chêt;
- Tru di tm pin là b phtn duçic neo vào dAt ban ngp có nhim vi giir
cho các tAm pin mt tthi n djnh trong mci diu kin khai thác.
- Phao n6i là b phn d& tAm pin trên mt nuàc, gm phao, giá d tAm pin,
h thng neo giü cAu kin nôi djnh vj phao trên mt ni.r&c.
2.2. Yêu cu di vvi h chra xem xét cho phép xây dirng và khai thác
din mttrô'i
- Vic xây dmng và khai thác din m.t tthi tai vüng phij c3n cüa lông ho
chüa thüy lçii phài theo quy djnh di vâi các hoat dng phãi có phép trong pham
vi bão v cong trmnh thUy lqi ti Lut Thüy lqi.
- Vic dAu lix xây dmng và khai thác dix an din mt trvi ti h ch(ma thüy lçii là
cong trInh quan trQng lien quan dn an ninh quc gia phãi theo Luât Thüy lçn và
Pháp 1nh Bâo v cOng trinh quan tr9ng lien quan dn an ninh qu& gia nAm 2007.
- Dam bâo sinh k cüa ngithi dan xung quanh h bi ãnh hir&ng bôi dij an
din mt trâi.
2.3. Yêu cu v bão dam an toàn h chira nithc
a) Xác djnh din tIc/i dt ban ngip
Chi dixçic sü diing phAn din tIch dAt ban ngp d xây dmng din mt tthi
sau khi dà trir di cong trInh ph trçi phiic vi quãn lb', 4n hành cong trInh; dithng
giao thông; các loai dAt s(m dung cho mic dIch khác nu có.
b) Xác din tIc/i mt nu'ôc
- Chi duçic sr ding phAn din tIch m.t nuc ti da mg vii cao trinh mirc
nix&c chat sau khi dâ trr di:
+ Khoãng each an toàn dn bi và các hang mic cong trInh;
+ Hành lang an toàn giao thông theo tiêu chuAn, quy ehuAn k thuat quc
gia và tuyn giao thông thüy nu có;
+ Kich thithc l&n nhAt cüa mâng phao chfra thit bj nao vet lông h&
- B trI các khu vrc lam din mt tthi ni a v tn không trirc tip chju tác
dng cüa dông chãy d tránh các vt ni trôi theo dông nuOc.
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- Trong vüng ngp thu&ng xuyên, khuyên khIch sir ditng phao nôi, hn chê
vic xây drng trên h c9c d giãm thiu ãnh huàng dn dung tich tr& nufic cüa
h chira.
c) M3t s iwu j di vói hoit d5ng itu tw xây drng và khai thác nhà may
din mat trô'i
- Hn ch b tn các hang imic cong trinh (khu nhà diu hành, tr?m bin áp,
nba xung...) ma khi xây dirng phãi san 1p, ton nn trong phm vi báo v cong
trInh thüy lçii, báo dam không ãnh hu&ng dn mvc dIch sü diing chii yu cüa
cong trInh theo quy djnh cüa Lut Dt dai, Luit Thüy lçii.
- Truâng hcp phãi xây drng nhà diu hành, tram bin áp, nhà xtrOng thi
phãi xay drng trên h cçc d khong ành hurng dn dung tIch cüa h chira;
dung ni b phc vi quán 1 4n hành chi gia c b mit, barn sat dja hInh tr
nhiên; không xây tirng rào lam can trà cong tác quãn 1r và báo v cüa dcin vj
khai thác cong trInh thUy 1çi.
- Vic bô trI tong th và thiêt kê kt câu nhà may din mt tri phài t?o
thun lçii cho cong tác quãn 1 an toàn dip, phOng cháy chia cháy, rng ciru dâp
khi xãy ra sir c vã bão trI, nâng cAp, süa chtra cong trInh.
- HO s thit k, quy trInh 4n hành, bão tn, phông cháy chira cháy phãi
thrçic lAy ' kin cüa dcm vj khai thác h chüa và chU s hUii h chira bng van bàn
tru&c khi trInh ca quan cO thAm quyn phé duyt và gri cho t chüc, Ca nhân khai
thác h chira nuâc trwic khi bàn giao dua cong trInh vào klhai thác, sü diing.
- Chü dAu tu du an din mt tthi k' kt Quy ch ph6i hcip trong quàn 1', khai
thác và bào v h chra nixc vài t chirc, cá nhân khai thác dp, h chira nuâc
trixc khi dixa nhà may din mt tthi vào 4n hành; xây drng Ca sâ dü 1iu nhà
may din mt tthi v h sa thit k& thông s k9 thut và d& Iiu v vn hành.
- Chñ du tu dir an din rnt tthi phài có giAy phép hot dtng trong ph?m vi
báo v cong trInh thüy 1çi theo quy djnh t?i Diu 44 Lut Thüy 1c'i; chju sj giãm
sat cUa dan vj khai thác hc chira trong qua trInh thi cOng xây d1rng và khai thác
vtn hành.
- Các hang mvc thi cong trong phm vi bâo v dsp, h chra nuOc cAn dugc
th6ng nhAt vOi t chrc, cá nhân khai thác dip, h chra nrnc v thiii gian, dja
diem trtthc khi thi cong d phi hcip quãn l', giárn sat dam bào an toàn và không
ành huâng dn quy trInh vn hành và nhim vi1 cüa ho chira.
- Vn hành nba may theo dung quy trInh vn hành dã duqc phê duyt.
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- Hang tháng, qu', tMng nhtt k hoich san xu&, kinh doanh vâi t chtrc,
cá nhân khai thãc dsp, h chira nuâc phü hçip vi k hoch vn hành, diêu tit
h chüa.
- Phi hçp, to thun Igi cho dan vj quãn l h chüa thic hin cong tác
kim tra trong qua trInh khai thác vn hành an toàn nhà may din mt tthi trong
pham vi báo v cong trInh thüy lqi theo quy djnh.
- Thirc hin cOng tác phông cháy chira cháy theo quy djnh.
- Khi Co si,r c6 nhà may din mt tthi phái báo ngay cho t chüc, cá nhân
khai thác dip, h chura nuic d phi hcip xix l.
- Trã tin sir dung san phAm, djch vi1 thüy li theo quy djnh cOa pháp
- Trong trithng hçp xãy ra sir c v môi tru&ig nithc và s1r cô gay mat an
toàn h chi:ra do dir an gay ra, phãi dn bü toàn b thit hai cho nguYi dan, các
dan vj lien quan trong vüng hng lqi cüa hc chüa.
2.4. Yêu cu v bäo dam chAt lirçrng nu&c
2.4.1. Pin mt trôi
- Pin mt tthi sü diing trong h chüa thiy lçii phâi duqc cci quan có thAm
quyn chrng nhn dam báo các yêu cAu k5 thuit và môi trung trong qua trinh
sü diing.
- Khuyên khIch dáp irng Tiêu chuAn ROHS.
- Cao trInh dt tArn pin phãi cao han mi.rc nuâc lii kim tra km nhAt và them
dç viiçrt cao an toàn có tinh dn tác dng cUa song leo theo QCVN 04 05:2012/BNNPTNT: Quy chuân k9 thut qu& gia - Cong trInh thüy 1i - Các
quy djnh chU yu v thit k.
2.4.2. Câu kiên nôi
- Các vt lieu sr d1ing d ch tio phao và cAu kin ni phãi ducic lam bAng
các loai vt lieu chju dixçic mOi tru&ng nuc, Am uó't, không sCr di1ng các chat Co
nguy co gay ãnh hixàng dn chAt luçing ngun nuâc.
- Các san phAm sü diing cho cAu kin n6i phãi có nguôn gôc uAt xir rô
rang, cong ngh ch to dam bao d không lam ánh huâng dn chAt luçmg nuâc.
2.4.3. Neo gifr thu kin nôi
- Ciic neo va day neo duçic lam bAng vt lieu không gay ánh huàng dn
chAt hxcmg niic.
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- Các cong ngh neo phãi duçic tInh toán sr ditng phü hçp vi vic nâng h
mirc rnrOc trong h chüa, dam bào an toàn h trong mci tInh hung.
2.4.4. Day cap di,z
- Day cap din phãi có d cách din cao, bçc kin; có d bn trong môi
tru&ng nuic h, dam bão an toàn trong mi tinh huOng.
- Vt lieu lam day và b9c cap không gay ãnh huàng dn chAt hxçing nuOc
h chira.

2.4.5. Ac quy
- Phãi dánh giá tác dng cña vic che phU mt nithc, t' 1 din tIch che phü
ciia tAm pin mt tthi so vOi din tIch mt h, vüng ban ngtp.
- Không sü dung Ac quy và các thit bj Co kha nãng gay ô nhim trong
pham vi báo v cong trInh thüy lqi.
- Ac quy sr diing phãi dáp trng tiêu chuAn ROHS.
2.4.6. Try do' tarn pin
- Các vt Iiu s ding d ch tao tr d tArn pin phái &rqc lam bang các
không sr diing các chAt có
l°aj 4t lieu chju duqc môi tnxông nuOc, Am
nguy ci gay ánh hrâng dn chAt hxçmg nguôn nuâc.
- Các san phAm sü diing cho tri d tAm pin phãi có ngun g& xuAt xii rô
rang, cong ngh ch tao dam báo không ãnh hu&ng dn chAt luçing nuàc trong
qua trInh sr diing.
2.4.7. Qua:z trc chat lu'9ng nwô'c
- ChAt huçmg nuâc trong h tai các vj tn cüa nhà may phãi dáp üng Quy
chuAn 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuAn k9 thut quc gia v chAt huçing nuOc
mt khi xây drng và vn hành nhà may din mt tthi.
- Phãi lAp dt thit bi quan trAc chAt huçng hxcng nuOc trong h theo tiêu
chuAn, quy chuAn k9 thut quôc gia hin hành và quy djnh cOa pháp lut có lien
quan va lAy mu, phân tIch, dánh giá, xü l' s lieu quan trAc và km tnir theo quy
dinh trong su& qua tninh thi cong vã khai thác nhà may din mt tri.
- Khi bão di.ràng thit bj trong pham vi lông h bao gm cá vüng ban ngp
phãi darn bâo an toàn cho chAt huqng nixóc trong ho theo Quy chuân 08MT:20 15/BTNMT.
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- Báo cáo t chirc, cá nhân khai thác h chüa nithc; chü sô hü'u ho chüa
nrâc k& qua quan tr&c chit hrçing nrncc.
- Th?yi gian báo cáo djnh kS' theo tháng, qu' và dt xuât khi Co

Cu

hoc khi có su c xáy ra.
III. TO CHIYC THUC HIIN
Trong qua trInh thirc hin, nu có khó khän, vuàng mac, các da phuong,
co quan, don v phân ánh kjp thai v B Nông nghip và PTNT d xem xét
chinh süa, bô sung.!.

