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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 875 /QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Ma Trai
[

[

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/06/2012;
Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai
và Luật Đê điều số 60/2020/QH14;
Căn cứ Luật khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về
quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 03/03/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc Ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận;
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình
thủy lợi tại Tờ trình số 715/TTr-CTKTTL ngày 22/10/2021; ý kiến thẩm định của
Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi tại Báo cáo thẩm định số 220/BCTĐ-CCTL
ngày 16/11/2021 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tại Tờ trình số 380/TTr-SNNPTNT ngày 13/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình vận hành hồ chứa
nước Ma Trai do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi quản lý,
vận hành.
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Điều 2. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi có trách
nhiệm tổ chức thực hiện và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước
Ma Trai theo đúng quy định của Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước, Nghị
định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập,
hồ chứa nước và các quy định hiện hành có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chi cục trưởng Chi cục
Thủy lợi; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- CT và PCT UBND tỉnh Lê Huyền;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT. PHT
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