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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi không có 
trong danh mục từ Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 Điều 40 của Luật Thủy lợi số 
08/2017/QH14 và quy định về hành lang bảo vệ công trình đê, kè không thuộc Điểm 
a, Khoản 2, Điều 23 của Luật Đê Điều.

2. Các nội dung về phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi và hành lang 
bảo vệ công trình đê, kè không được quy định tại Quy định này thì được thực hiện theo 
các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 
quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi và hành lang bảo vệ công trình đê, kè trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng.               

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi là phạm vi giáp công trình thủy lợi 
được quy định áp dụng đối với từng loại công trình nhằm đảm bảo an toàn cho  công 
trình.

2. Hành lang bảo vệ công trình đê, kè là khoảng cách theo phương dọc và khoảng 
không gian theo phương thẳng đứng (liền kề) phía ngoài đường bao công trình được 
quy định đối với từng loại công trình đê, kè nhằm đảm bảo an toàn công trình, thuận 
lợi cho việc khai thác và bảo vệ an toàn cho công trình.

3. Đê điều là hệ thống công trình bao gồm đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê và công 
trình phụ trợ. 



4. Đê là công trình ngăn nước lũ của sông hoặc ngăn nước biển, được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phân loại, phân cấp theo quy định của pháp luật. 

5. Đê cửa sông là đê chuyển tiếp giữa đê sông với đê biển hoặc bờ biển. 

6. Kè bảo vệ đê là công trình xây dựng nhằm chống sạt lở để bảo vệ đê. 

7. Kè bảo vệ bờ là công trình xây dựng nhằm chống sạt lở, bảo vệ bờ. 

8. Đập dâng là công trình làm nhiệm vụ ngăn nước, nhằm tích trữ nước để cung 
cấp cho các nhu cầu dùng nước.

9. Kênh là công trình dẫn, chuyển nước, được đào, đắp trên mặt đất phục vụ cho 
thủy lợi, giao thông.

10. Trạm bơm là tập hợp các công trình và các thiết bị bơm tạo thành để phục vụ 
cho tưới tiêu nông nghiệp. 

11. Chân đê đối với đê đất là vị trí giao nhau giữa mái đê hoặc mái cơ đê với mặt 
đất tự nhiên được xác định tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định mốc 
chỉ giới hành lang bảo vệ đê. Chân đê đối với đê có kết cấu bằng bê tông hoặc vật liệu 
khác là vị trí xây đúc ngoài cùng của móng công trình. 

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi 

1. Phạm vi vùng phụ cận đập dâng 

a) Xác định cấp công trình đập dâng được quy định Phụ lục II, bảng 2: Phân cấp 
công trình theo đặc tính kỹ thuật (Kèm theo Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ). Phạm vi vùng phụ cận công trình đập dâng được 
xác định như sau:

- Đập cấp I: Phần dưới nước của thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân đập) và phần trên cạn của hai vai thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân vai đập) trở ra, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ tối thiểu là 200m, phạm vi không 
được xâm phạm là 50m sát chân đập và sát chân vai đập, phạm vi còn lại được sử dụng 
cho các mục đích không gây mất an toàn đập;, Điều 25 Pháp 

- Đập cấp II: Phần dưới nước của thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân đập) và phần trên cạn của hai vai thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân vai đập) trở ra, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ tối thiểu là 100m, phạm vi không 
được xâm phạm là 25m sát chân đập và sát chân vai đập, phạm vi còn lại được sử dụng 
cho các mục đích không gây mất an toàn đập;



- Đập cấp III: Phần dưới nước của thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân đập) và phần trên cạn của hai vai thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân vai đập) trở ra, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ tối thiểu là 50m, phạm vi không 
được xâm phạm là 20m sát chân đập và sát chân vai đập, phạm vi còn lại được sử dụng 
cho các mục đích không gây mất an toàn đập;

- Đập cấp IV: Phần dưới nước của thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân đập) và phần trên cạn của hai vai thân đập (tính từ mép ngoài phần xây lắp của 
chân vai đập) trở ra, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ tối thiểu là 25m, phạm vi không 
được xâm phạm là 10m sát chân đập và sát chân vai đập, phạm vi còn lại được sử dụng 
cho các mục đích không gây mất an toàn đập;

b) Đối với đập dâng có bờ bao ở khu vực thượng lưu đập, phạm vi vùng phụ cận 
bảo vệ bờ bao được quy định tại tiết 3, điểm a, khoản 1 Điều này.

2. Phạm vi vùng phụ cận kênh

a) Kênh có lưu lượng nhỏ hơn 2m3/s: Phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của kênh 
trở ra là 1m; đến 2m;

b) Kênh nội đồng: Phạm vi vùng phụ cận từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 0,5m; 

c) Kênh đã kiên cố phải có đường đi lại để quản lý;

d) Đối với những đoạn kênh, tuyến kênh có bờ kết hợp làm đường giao thông, 
phạm vi vùng phụ cận được thực hiện theo quy định chung về hành lang bảo vệ công 
trình giao thông nhưng không được nhỏ hơn vùng phụ cận bảo vệ công trình theo quy 
mô kênh tương ứng;

đ) Kênh ống nhựa kín: Phạm vi vùng phụ cận kênh ống nhựa kín tính từ thành 
ngoài của ống ra mỗi bên 1m và áp dụng dọc theo chiều dài tuyến ống;

e) Đối với công trình trên kênh: Phạm vi vùng phụ cận tính từ điểm xây dựng hoặc 
gia cố bảo vệ ngoài cùng của công trình trên kênh trở ra là 2m.ế

3. Phạm vi vùng phụ cận trạm bơm

a) Đối với trạm bơm hiện có: Phạm vi vùng phụ cận bao gồm toàn bộ diện tích đất 
được nhà nước giao khi xây dựng và đưa công trình vào sử dụng, được xác định bởi 
các mốc giới hoặc hàng rào bảo vệ công trình;

 b) Đối với trạm bơm làm mới: Tùy theo qui mô thiết kế nhà máy trạm bơm, phạm 
vi vùng phụ cận công trình đầu mối được xác định bởi các mốc giới nhưng phải đảm 
bảo cho công tác quản lý, sửa chữa công trình khi xảy ra sự cố (nếu có) và phải có hàng 
rào bảo vệ;



c) Phạm vi vùng phụ cận các hạng mục công trình đầu mối trạm bơm bao gồm 
cửa lấy nước, kênh dẫn vào bể hút, bể hút, trạm bơm, nhà quản lý, bể xả, được quy 
định như sau: (

- Phần dưới nước bao gồm cửa lấy nước, kênh dẫn, bể hút trạm bơm phạm vi vùng 
phụ cận được tính từ mép ngoài từng hạng mục công trình trở ra về phía thượng lưu và 
hạ lưu công trình mỗi bên tối thiểu 35m; 

- Phần trên cạn, phạm vi vùng phụ cận tính từ mép ngoài của công trình (phần xây 
lắp) trở ra, tối thiểu là 15m. đế

Điều 5. Phạm vi hành lang bảo vệ công trình đê, kè 

1. Đê từ cấp III đến cấp đặc biệt: Phạm vi bảo vệ được quy định tại điểm a khoản 
2 Điều 23 của Luật Đê điều;

2. Đê sông cấp IV, V:

- Những vị trí đê đi qua khu dân cư, đô thị và khu du lịch, hành lang bảo vệ được 
tính từ chân đê trở ra 5m về phía sông và phía đồng;

- Hành lang bảo vệ đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 15m về phía 
sông và phía đồng.

3. Đê biển cấp IV, V:

- Những vị trí đê đi qua khu dân cư, đô thị và khu du lịch, hành lang bảo vệ được 
tính từ chân đê trở ra 5m về phía biển và phía đồng;

- Hành lang bảo vệ đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 15m về phía 
đồng và 100m về phía biển.

4. Đê cửa sông cấp IV, V:

- Những vị trí đê đi qua khu dân cư, đô thị và khu du lịch, hành lang bảo vệ được 
tính từ chân đê trở ra 5m về phía sông và phía đồng;

- Hành lang bảo vệ đối với các vị trí khác được tính từ chân đê trở ra 15m về phía 
đồng và 50m về phía sông. 

5. Đê bối và đê bao cấp IV, V: Hành lang bảo vệ đê được tính từ chân đê trở ra 
5m về phía đồng và phía sông;

6. Hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ đê, cống qua đê được giới hạn từ phần xây 
đúc cuối cùng của kè bảo vệ đê, cống qua đê trở ra mỗi phía 50m;

7. Hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ bờ:

- Những vị trí kè đi qua khu dân cư, đô thị và khu du lịch, hành lang bảo vệ  được 
giới hạn từ phần xây đúc, đá đổ hộ chân cuối cùng của kè trở ra mỗi phía 5m;



- Hành lang bảo vệ kè đối với các vị trí khác được giới hạn từ phần xây đúc, đá 
đổ hộ chân cuối cùng của kè trở ra mỗi phía 15m.

                                               

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phổ biến các 
quy định pháp luật về khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi; đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ cho người làm công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình;

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ công 
trình thủy lợi, lập phương án bảo vệ công trình, tổ chức triển khai cắm mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ công trình trên địa bàn thành phố đúng quy định; kiểm tra việc thực 
hiện và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện;

c) Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về khai thác và 
bảo vệ công trình; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc 
giám sát, thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về khai thác và 
bảo vệ công trình trên địa bàn thành phố;

d) Chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu Ủy ban nhân 
dân thành phố xem xét, quyết định việc cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép đối với các hoạt 
động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình theo quy định;

đ) Hằng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán, trên cơ sở dự toán do các cơ quan, 
đơn vị đề nghị, chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp chung dự toán thực hiện công tác 
cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình đối với các công trình thủy lợi và đê, kè 
do thành phố quản lý vào dự toán ngành nông nghiệp; phối hợp với Sở kế hoạch và 
Đầu tư (nhiệm vụ chi đầu tư phát triển), Sở Tài chính (nhiệm vụ chi thường xuyên) để 
tổng hợp vào dự toán chi ngân sách thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 
trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt đúng quy định của Luật Ngân 
sách Nhà nước hiện hành.

2. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 
các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, thực hiện quy định này theo thẩm quyền.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì hướng dẫn  thẩm định nhu cầu sử dụng 
đất để giao đất, cho thuê đất cho đơn vị, tổ chức được giao quản lý, vận hành, khai thác 



và bảo vệ công trình thủy lợi theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

4. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
và Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường trong việc quy hoạch mạng lưới giao 
thông thủy, giao thông bộ, xác định lộ giới, phạm vi bảo vệ công trình có kết hợp giao 
thông thực hiện cắm biển báo, chỉ giới đảm bảo an toàn giao thông theo quy định hiện 
hành; chỉ đạo việc đảm bảo an toàn giao thông đối với các hoạt động được cấp phép 
trong phạm vi bảo vệ công trình.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí nguồn vốn 
đầu tư cho các công trình (nếu có).

6. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cân đối bố trí nguồn vốn 
sự nghiệp thực hiện công tác cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ công trình theo 
theo quy định tại khoản 2, Điều 43 Luật Thủy lợi. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền 
thông trên địa bàn thành phố tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản 
lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè và Quy định này để các đơn vị, tổ 
chức, cá nhân và Nhân dân được biết và chấp hành.

8. Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn chỉ đạo, thực hiện việc ngăn chặn các hành vi phá hoại, bảo 
đảm an toàn cho công trình và tham gia khắc phục hậu quả khi công trình xảy ra sự cố.

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ 
quản lý và khai thác công trình thủy lợi và đê, kè

1. Có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ công trình; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và 
có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm gây mất an toàn công trình; kịp 
thời thông báo và phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã nơi xảy ra 
vi phạm trong việc xử lý và áp dụng các biện pháp cần thiết khôi phục hiện trạng ban 
đầu, bảo đảm an toàn cho công trình thủy lợi và đê, kè.

2. Lập, trình thẩm định phê duyệt phương án bảo vệ công trình được giao quản lý 
theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng 
phụ cận công trình về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Thực hiện thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình vi 
phạm phạm vi vùng phụ cận công trình với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 
xem xét, giải quyết.



Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện 

1. Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân thực hiện tốt các quy định, chủ trương 
của Đảng, chính sách của Nhà nước trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công 
trình thủy lợi và đê, kè.

2. Chỉ đạo, tổ chức Ủy ban nhân dân phường, xã phối hợp với các cơ quan hữu 
quan trong việc thực hiện công tác bảo vệ công trình trên địa bàn.

3. Giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật 
liên quan đến lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè tại địa phương 
theo quy định của pháp luật và nội dung của Quy định này.

4. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ 
công trình xây dựng phương án bảo vệ công trình, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ 
hệ thống công trình phục vụ nhiều phường, xã trong một quận, huyện.

 5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành 
phố bố trí kinh phí để bồi thường, di chuyển, tháo dỡ, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất trong phạm vi bảo vệ công trình đối với công trình do Ủy ban nhân dân 
quận, huyện quản lý.

6. Chịu trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp dự toán thực hiện công tác cắm mốc chỉ 
giới phạm vi bảo vệ công trình đối với các công trình do quận, huyện quản lý vào dự 
toán chi ngân sách của quận, huyện; phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư , Sở Tài chính 
tổng hợp vào dự toán chi ngân sách thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố 
trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt đúng quy định của Luật Ngân 
sách Nhà nước hiện hành.

7. Căn cứ vào Quy định này và các quy định pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân 
dân quận, huyện quyết định và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền việc xử lý đối với 
các công trình xây dựng không phép, trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình trên 
địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống 
thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều; 

8. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thông qua Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về tình hình vi phạm và công tác xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ 
vùng phụ cận công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn.

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

1. Chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thực hiện pháp 
luật về quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và đê, kè; đồng thời chấp hành và 
tổ chức thực hiện phương án bảo vệ công trình trên địa bàn.



2. Ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 
công trình tại địa phương, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để xử lý; thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ các 
mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình không để xảy ra tái vi phạm trên địa bàn quản 
lý.

3. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật 
về đê điều, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy định 
của pháp luật và nội dung của Quy định này.

4. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hoạt động trong phạm vi bảo vệ công 
trình trên địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; đê điều; 

5. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện về tình hình vi phạm và công 
tác xử lý vi phạm vùng phụ cận công trình thủy lợi và đê, kè trên địa bàn.

Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ vùng 
phụ cận công trình thủy lợi được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, 
khen thưởng.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm 
sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luât.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được 
giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quận, huyện, các đơn 
vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thực hiện công tác 
quản lý nhà nước trong việc bảo vệ công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các 
cấp, các ngành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi kiến nghị về Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem 
xét, quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                             CHỦ TỊCH                                                                                           
                                         Huỳnh Đức Thơ


