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QUY ĐỊNH 

Phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

  Quyết định này quy định phạm vi bảo vệ đối với các công trình kè bảo 

vệ bờ sông, bờ biển và đê bao cấp IV, cấp V thuộc công trình thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Quy định này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước có hoạt động liên quan đến các công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và 

đê bao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 Điều 3. Phạm vi bảo vệ kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao  

  1. Phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao bao 

gồm công trình và vùng phụ cận. 

  2. Vùng phụ cận của kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao được quy 

định như sau: 

a) Những vị trí kè bảo vệ bờ sông, bờ biển đi qua khu dân cư, khu đô 

thị, khu du lịch và dịch vụ, thương mại được tính từ phần xây đúc ngoài cùng 

trở ra mỗi phía 5m. 

  b) Những vị trí kè bảo vệ bờ sông, bờ biển không đi qua khu dân cư, 

khu đô thị, khu du lịch và dịch vụ, thương mại được tính từ phần xây đúc 

ngoài cùng trở ra mỗi phía 15m. 

  c) Đê bao được tính từ chân đê trở ra 5m về phía đồng và phía sông. 

Riêng đê bao Võ Xu, huyện Đức Linh được tính từ chân đê trở ra 10m về phía 

đồng và 20m về phía sông. 

  Điều 4. Xử lý công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình kè 

bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao 
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  1. Công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ 

sông, bờ biển và đê bao không ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của 

công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao được tiếp tục sử dụng nhưng 

không được mở rộng quy mô hoặc thay đổi kết cấu. 

  2. Công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ 

sông, bờ biển và đê bao ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công 

trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao phải thực hiện các giải pháp khắc 

phục; trường hợp không thể khắc phục phải dỡ bỏ hoặc di dời. 

  3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức, cá 

nhân khai thác công trình thủy lợi xây dựng kế hoạch và thực hiện dỡ bỏ hoặc 

di dời công trình quy định tại khoản 2 Điều này. Tùy trường hợp cụ thể, các tổ 

chức, cá nhân có công trình bị tháo dỡ, di dời được bồi thường, hỗ trợ theo 

quy định của Pháp luật. 

  Điều 5. Các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công 

trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao 

  Kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao cấp IV, cấp V thuộc công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trừ các công trình kè tạm. 

  Điều 6. Trách nhiệm cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình 

kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao 

  1. Đối với các công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao hiện hữu 

được xây dựng từ ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà 

nước thì đơn vị quản lý công trình có trách nhiệm xây dựng phương án và tổ 

chức cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển 

và đê bao. Kinh phí thực hiện việc cắm mốc được bố trí từ ngân sách Nhà 

nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy 

định của pháp luật. 

  2. Đối với các dự án kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao được đầu tư 

xây dựng mới, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp thì các Chủ đầu tư có trách nhiệm sử 

dụng nguồn vốn của dự án để thực hiện việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 

công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao. Việc cắm mốc chỉ giới phạm 

vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao phải hoàn thành 

trước khi bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng công trình. 

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

phạm vi bảo vệ công trình kè và đê bao được thực hiện theo quy định tại 
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Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi và các 

văn bản pháp luật khác có liên quan. 

  Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo thực hiện quy định này.  

  2. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực 

hiện công tác bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao trên địa 

bàn tỉnh trong dự toán ngân sách theo khả năng cân đối ngân sách địa phương. 

  3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Hàng năm, xây dựng 

dự toán kinh phí phục vụ công tác bảo vệ công trình kè và đê bao thuộc phạm 

vi quản lý trong dự toán ngân sách để thực hiện tại thời điểm lập dự toán, gửi 

Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 

Quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ 

quan, đơn vị báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, 

tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hai 

 

 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=05/2018/TT-BNNPTNT
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