
ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH 

Phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác và các trường hợp 

cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  10 /2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy 

lợi khác trên địa bàn tỉnh ngoài quy định tại Điều 40 của Luật Thủy lợi năm 

2017; các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi khác trên địa bàn tỉnh ngoài quy định tại Điều 19 Thông tư số 

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Thông tư 05). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài tỉnh có hoạt động trong lĩnh vực thủy lợi, có các hoạt động liên quan 

đến công trình thủy lợi, công trình đê, kè trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

  1. Công trình thủy lợi khác: Là công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi 

ngoài các công trình đã được quy định tại Điều 40 Luật Thủy lợi. 

2. Kênh chìm: Là kênh có mặt cắt ngang kênh theo thiết kế đào hoàn 

toàn trong nền đất tự nhiên. 

3. Kênh nổi: Là kênh có mặt cắt ngang kênh theo thiết kế đắp nổi trên 

nền đất tự nhiên hoặc nửa đào, nửa đắp. 

4. Đập dâng: Là vật kiến trúc chắn ngang dòng chảy để nâng cao mực 

nước thượng lưu và cho phép dòng chảy tràn qua đập. 

5. Công trình trên kênh: Là công trình lấy nước, các công trình điều 

tiết, công trình đo nước, công trình chuyển nước, công trình tiêu nước, công 

trình xả nước khi có sự cố và xả nước cuối kênh, công trình giao thông và 
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các công trình phục vụ quản lý hệ thống kênh tưới. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

  Điều 4. Phạm vi vùng phụ cận 

1. Đập và lòng hồ chứa nước: Vùng phụ cận thực hiện theo quy định 

tại khoản 3 Điều 40 Luật Thủy lợi. 

  2. Đập dâng: 

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

đúc cuối cùng trở ra về phía thượng lưu và 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. Cấp công trình 

đập dâng căn cứ theo quy định tại Phụ lục II, Bảng 2. Phân cấp công trình 

theo đặc tính kỹ thuật (Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ). 

b) Phần trên cạn của hai vai đập dâng: Phạm vi vùng phụ cận được 

tính từ phần xây đúc ngoài cùng trở ra, tối thiểu là 20 m. Đối với công trình 

có hồ sơ thu hồi đất thì phạm vi vùng phụ cận tính từ ranh thu hồi đất. 

  3. Kênh: 

  Kênh bao gồm: Kênh chìm, kênh nổi và kênh dạng đường ống đi 

ngầm hoặc đi nổi. Đối với kênh có hồ sơ thu hồi đất thì phạm vi vùng phụ cận 

tính từ ranh thu hồi đất. Đối với kênh chưa có hồ sơ thu hồi đất thì phạm vi 

vùng phụ cận của kênh (trong đó, kênh đã bao gồm bờ kênh có hoặc không 

có kết hợp đường quản lý) được tính như sau: Đối với kênh nổi được tính từ 

chân mái ngoài trở ra, đối với kênh chìm được tính từ ranh ngoài cùng của 

bờ kênh; đối với kênh dạng đường ống được tính từ mép ngoài cùng của 

đường ống, trường hợp đường ống đặt trong máng bảo vệ được tính từ mép 

ngoài cùng của máng bảo vệ, trường hợp có đường quản lý được tính từ mép 

ngoài cùng của đường quản lý. Vùng phụ cận kênh được quy định như sau: 

  a) Kênh có lưu lượng từ 2 m3/s trở lên, vùng phụ cận thực hiện theo 

quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật Thủy lợi. 

  b) Kênh có lưu lượng từ 0,5 m3/s đến dưới 2 m3/s, phạm vi vùng phụ 

cận từ 01 m đến 02 m. 
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  c) Kênh có lưu lượng dưới 0,5 m3/s, phạm vi vùng phụ cận từ 0,5 m 

đến 01 m. 

  d) Đối với những đoạn kênh, tuyến kênh có bờ kết hợp làm đường 

giao thông, phạm vi vùng phụ cận ngoài việc đảm bảo quy định trên còn phù 

hợp với quy định về hành lang bảo vệ công trình giao thông. 

  e) Khi kênh đi dưới đường dây tải điện hoặc đi song song với đường 

dây tải điện, phạm vi vùng phụ cận ngoài việc đảm bảo các quy định trên, 

hành lang bảo vệ an toàn tuân theo tiêu chuẩn của đường dây tải điện hiện 

hành. 

 4. Trạm bơm: Phạm vi vùng phụ cận là toàn bộ diện tích được Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng công trình. 

  5. Công trình trên kênh: Đối với công trình có hồ sơ thu hồi đất thì 

phạm vi vùng phụ cận tính từ ranh thu hồi đất. Đối với công trình chưa có hồ 

sơ thu hồi đất thì phạm vi vùng phụ cận được tính như sau:  

  a) Công trình vượt sông, suối (cầu máng, xi phông, vv.) 

  - Phần thân cầu máng, xi phông qua sông, suối tính từ mép ngoài phần 

xây đúc của thành cầu máng hoặc thân xi phông trở ra về phía thượng, hạ 

lưu tối thiểu là 30 m. 

  - Phần hạng mục công trình trên cạn (mố biên cầu máng, cửa vào, cửa 

ra xi phông) tính từ mép ngoài phần xây đúc công trình trở ra mỗi bên tối 

thiểu là 05 m. 

  b) Công trình không vượt sông, suối:  Phạm vi vùng phụ cận tính từ 

mép ngoài phần xây đúc công trình trở ra từ 02 m đến 03 m. 

6. Vùng phụ cận của kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao: 

  Đối với công trình có hồ sơ thu hồi đất thì phạm vi vùng phụ cận tính 

từ ranh thu hồi đất. Đối với công trình chưa có hồ sơ thu hồi đất thì phạm vi 

vùng phụ cận được tính như sau: 

  a) Vùng phụ cận của kè bảo vệ bờ sông, bờ biển được tính từ phần xây 

đúc ngoài cùng trở ra mỗi phía 15 m. Riêng đoạn kè bảo vệ bờ sông, bờ biển 

trong 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 5 m. 
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  b) Vùng phụ cận của đê bao được tính từ chân đê trở ra 5 m về phía 

đồng và phía sông. Riêng đê bao Võ Xu, huyện Đức Linh vùng phụ cận được 

tính từ chân đê trở ra 10 m về phía đồng và 20 m về phía sông. 

Điều 5. Yêu cầu về cắm mốc chỉ giới 

  Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư 05. 

  Điều 6. Các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới 

  1. Các trường hợp phải cắm mốc chỉ giới thực hiện theo quy định tại 

Điều 19 Thông tư 05. 

 2. Đường quản lý. 

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

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

  Điều 7. Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

  1. Trách nhiệm cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

thực hiện theo Điều 24 Thông tư 05. 

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

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được thực hiện theo quy định tại Thông tư 

05. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ngành 

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

  a) Chủ trì, tổ chức hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động 

liên quan đến công trình thủy lợi thực hiện Quy định này. 

  b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc 

giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về khai thác và bảo 

vệ công trình thủy lợi theo quy định hiện hành. 

  2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

  a) Hướng dẫn chi tiết thủ tục giao đất, thu hồi đất, quản lý, sử dụng 

đất trong phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi. 

  b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất trong phạm vi bảo vệ 
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công trình thủy lợi theo thẩm quyền; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, đơn vị quản lý công trình thủy lợi và các cơ quan có liên quan thực 

hiện việc quản lý và sử dụng đất theo quy định. 

  3. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị quản lý 

công trình thủy lợi trong việc xác định lộ giới, phạm vi vùng phụ cận công 

trình thủy lợi có kết hợp giao thông. 

  4. Sở Công thương: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị quản lý công 

trình thủy lợi trong việc xác định phạm vi vùng phụ cận có liên quan đến 

quy định về hành lang bảo vệ đường dây tải điện. 

  5. Các sở, ngành khác: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực 

hiện Quy định này. 

  Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

  1. Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

  a) Tổ chức triển khai thực hiện quy định này. 

  b) Tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định 

này trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, 

các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác công trình thủy lợi, các đơn 

vị có liên quan trên địa bàn thực hiện Quy định này. 

  c) Thực hiện bảo vệ công trình thủy lợi tại địa phương theo quy định 

của pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm vùng phụ cận công trình thủy lợi 

theo thẩm quyền. 

  d) Tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, giao đất theo thẩm quyền. 

  2. Ủy ban nhân dân cấp xã: 

  a) Tuyên truyền, phổ biến Quy định này tại địa phương. 

  b) Thực hiện bảo vệ công trình thủy lợi tại địa phương theo quy định 

của pháp luật. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác 

công trình thực hiện cắm mốc và quản lý mốc giới phạm vi vùng phụ cận 
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công trình khi được bàn giao. 

  c) Phối hợp kịp thời với các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai 

thác công trình thủy lợi trong việc rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm 

vi vùng phụ cận công trình thủy lợi để kiến nghị với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xử lý theo quy định. 

  d) Kịp thời xử lý những hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép phạm vi 

vùng phụ cận công trình thủy lợi trên địa bàn theo thẩm quyền. Trường hợp 

vượt thẩm quyền xử lý thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý. 

  Điều 10. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi 

  1. Lập, trình thẩm định, trình phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới 

vùng phụ cận công trình thủy lợi hiện hữu. Sử dụng nguồn tài chính trong 

quản lý, khai thác công trình thủy lợi để chi phí cho công tác cắm mốc chỉ 

giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

  2. Tổ chức cắm mốc, quản lý các mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận 

công trình. 

  3. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có công trình rà soát hiện trạng 

sử dụng đất trong phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi, kiến nghị cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định hiện hành. 

  4. Lập và bàn giao hồ sơ quản lý phạm vi vùng phụ cận công trình 

thủy lợi cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để phối hợp quản lý. 

  5. Chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ, quản lý phạm vi vùng 

phụ cận công trình thủy lợi, mốc chỉ giới bảo vệ công trình. Trường hợp 

vùng phụ cận công trình thủy lợi bị lấn chiếm, sử dụng trái phép phải kịp 

thời báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để xử lý. 

  6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình quản lý, 

sử dụng vùng phụ cận công trình thủy lợi với cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định. 

  7. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi 

vi phạm; phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tuyên 

truyền việc thực hiện Quy định này trên địa bàn. 
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  Điều 11. Điều khoản thi hành 

  1. Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và trách nhiệm được giao thực hiện Quy định này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng 

mắc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hai 
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