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cận ñược giữ nguyên hiện trạng theo ranh giới ñược cấp thẩm quyền giao ñất cho ñơn vị
quản lý, khai thác và bảo vệ công trình (Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công
trình Thủy lợi Quảng Ngãi).
2. ðối với kênh có lưu lượng nhỏ hơn 2 m3/s
Tính từ chân mái ngoài trở ra từ 1 m ñến 2 m ñối với kênh ñất và từ 0,5 m ñến 1 m
ñối với kênh kiên cố. Riêng ñối với kênh nội ñồng phạm vi vùng phụ cận tính từ chân
mái ngoài trở ra là 0,5 m ñối với kênh ñất và kênh ñã kiên cố.
3. ðối với các công trình trên kênh
a) Cống tiêu và cống tưới:
Tính từ mép ngoài phần xây ñúc cuối cùng trở ra các bên tối thiểu từ 0,5 m ñến 1
m.
b) ðối với xi phông, cầu máng
Trường hợp xi phông cầu máng qua sông, suối: Tính từ mép ngoài phần xây ñúc
cuối cùng trở ra của các móng trụ cầu máng, thân xi phông về phía thượng, hạ lưu tối
thiểu là 50 m.
Trường hợp xi phông, cầu máng không qua sông, suối: Tính từ mép ngoài phần xây
ñúc cuối cùng trở ra hai bên của các móng trụ cầu máng, thân xi phông tối thiểu là 2 m.
4. ðối với kè, tường chắn bảo vệ công trình thủy lợi
Tính từ mép ngoài phần xây ñúc cuối cùng trở ra về phía ñồng tối thiểu 2 m, phía
sông tối thiểu là 5 m.
5. ðối với trạm bơm
Phạm vi vùng phụ cận của trạm bơm ñược tính từ ñiểm xây ñúc ngoài cùng của
hàng rào bảo vệ (ñối với trạm bơm ñã có hàng rào bảo vệ) hoặc tính từ ranh giới phạm vi
ñược giao ñất khi xây dựng (ñối với trạm bơm chưa có hàng rào bảo vệ).
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc các ñịa phương, các tổ chức, cá nhân trực
tiếp quản lý, khai thác công trình thủy lợi tổ chức thực hiện Quyết ñịnh này và các quy
ñịnh về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi khác có liên quan trên ñịa bàn
tỉnh Quảng Ngãi.
b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khai thác và bảo vệ công trình thủy
lợi. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý các trường hợp
vi phạm pháp luật về vùng phụ cận của công trình thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
c) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, ngành liên
quan, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ
biến Luật Thủy lợi, các quy ñịnh của pháp luật về vùng phụ cận của công trình thủy lợi
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi ñến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức.
2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong việc quy hoạch mạng lưới
giao thông, cắm biển báo, chỉ giới ñảm bảo an toàn giao thông phù hợp với vùng phụ cận

