UBND TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:905 /SNN-QLXD

Bắc Ninh, ngày 01 tháng07 năm 2020

V/v ý kiến thẩm định dự án
ĐTXD mở rộng, nâng cấp đường
huyện (đoạn từ nghĩa trang liệt sĩ xã
Tân Lãng đi Phú Hòa) huyện
Lương Tài

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1002/SGTVT-QLCL
ngày 03/6/2020 của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh về việc ý kiến thẩm định dự
án ĐTXD mở rộng, nâng cấp đường huyện (đoạn từ nghĩa trang liệt sĩ xã Tân
Lãng đi Phú Hòa) huyện Lương Tài và hồ sơ thiết kế gửi kèm.
Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có một số ý kiến liên quan
đến hệ thống công trình thủy lợi như sau:
1. Nhất trí với phương án xây dựng cống hộp đầu sông Thứa tại K0+750
(lý trình kênh) có kích thước nx(BxH)=2x(2,0x2,0)m, cao trình đáy cống +0,78.
2. Chủ đầu tư cần thực hiện một số lưu ý sau:
- Chỉ đạo đơn vị tư vấn:
+ Bổ sung thuyết minh tính toán kết cấu cống đảm bảo an toàn, ổn định.
+ Gia cố mái kênh đoạn cửa ra của cống dài 20m bằng BTCT để tăng
cường ổn định mái kênh và đảm bảo trơn thuận dòng chảy.
- Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện
hành đảm bảo an toàn và ổn định của công trình.
- Trong quá trình thi công không làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của
người dân trong vùng và có biện pháp thi công phải đảm bảo nước tưới phục vụ
sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho khu vực.
- Xác định rõ phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo Điều 40 và cắm
mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo Điều 43 Luật Thủy lợi số
08/2017/QH14.
- Trước khi xây dựng đề nghị Chủ đầu tư thực hiện thủ tục cấp p hép xây
dựng theo Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về Quy
định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và gửi 01 bộ hồ sơ được p hê duyệt

về Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống để phục vụ công tác quản lý,
vận hành.
Vậy, đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VP, phòng QLXDCT (Đ).
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