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V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước
về hoạt động khai thác cát, sỏi trong
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Kính gửi: Tổng cục Thủy lợi.
Thực hiện Công văn số 2552/TCTL-PCTTr ngày 30/12/2020 của Tổng cục
Thủy lợi về việc báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát,
sỏi trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được
giao, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:
1. Về hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong phạm vi bảo vệ
công trình thủy lợi: Năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không cấp phép
hoạt động khai thác cát, sỏi trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
2. Về hoạt động nạo vét công trình thủy lợi kết hợp thu hồi sản phẩm là
cát, sỏi, bùn, đất
Năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên
quan tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 03 dự án nạo
vét hồ chứa kết hợp thu hồi sản phẩm là cát, sỏi, bùn, đất, gồm: Dự án nạo vét
lòng hồ Khe Trầu, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn; dự án nạo vét lòng hồ Khe
Nhòi, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn; dự án tu bổ, tôn tạo di tích hồ Bến Quân,
xã Hà Long, huyện Hà Trung.
Đến nay, có 02 dự án đã được phê duyệt thiết kế, đang hoàn thiện các thủ
tục để triển khai thi công, cụ thể:
- Dự án nạo vét lòng hồ Khe Trầu, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn:
+ Mục tiêu và nhiệm vụ: Nạo vét lòng hồ Khe Trầu để tăng khả năng trữ
nước của hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; cải tạo 2 tuyến đường thi công kết
hợp quản lý, vận hành để chủ động trong phòng chống bão lũ, cứu hộ cứu nạn;
thu hồi phế liệu đất, cát để làm vật liệu san lấp, xây dựng.
+ Khối lượng chính (bùn, đất, cát): Khoảng 284.419 m3.
+ Thời gian thực hiện: 4 năm (vào mùa khô hàng năm).
+ Nguồn vốn: Xã hội hóa.
- Dự án tu bổ, tôn tạo di tích hồ Bến Quân, xã Hà Long, huyện Hà Trung:
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+ Mục tiêu và nhiệm vụ: Đảm bảo cho việc tích trữ nước, nâng cao năng
lực tưới chống hạn phục vụ sản xuất, cắt lũ phòng chống thiên tai, phục vụ nhu
cầu nước sinh hoạt nhân dân, cải thiện môi trường cảnh quan, duy trì cảnh quan,
duy trì những giá trị của di tích lịch sử văn hóa.
+ Khối lượng chính (bùn, đất): Khoảng 32.500 m3.
+ Thời gian thực hiện: 02 năm.
+ Nguồn vốn: Xã hội hóa.
Tất cả các dự án được yêu cầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường,
thực hiện cấp phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, bảo
đảm phù hợp với các quy định về hành lang bảo vệ hồ chứa, bảo đảm an toàn
tuyệt đối cho đập, hồ chứa và các hạng mục công trình gắn liền với hồ chứa; các
dự án chỉ nạo vét phần trữ lượng do bồi lắng với mục tiêu chính là nạo vét, phòng,
chống bồi lắng lòng hồ; hạn chế tối đa ô nhiễm nguồn nước, làm ảnh hưởng đến
các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của hồ chứa và không làm suy
giảm chức năng, nhiệm vụ của hồ chứa.
Trên đây là báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, kính đề
nghị Tổng cục Thủy lợi tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCTL.
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