
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TfNH BA RIA  — VUNG TAU Dc 1p — Tiy do — Hnh phüc 

S& )?/QD-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày 4 tháng nãm 2020 

QUYET D!NH 
Phê duyt d ctro'ng chi tit và dy toán kinh phi dy an 

Xac dnh  dong chay toi thien tren song, suoi va hi itru cac ho chu'a, 
dp dãng trén dja bàn tinh Ba RIa  - Vüng Tàu" 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH BA RjA - VUNG TAU 

Can th Lut T chic chInh quyn dfa phuv'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can th Luçt s&a ddi, bá sung mç5t so' diu cia Luct To chi'c GzInh phü và 
Lut TO chzc Chinh quyn djaphtrong ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

Can cz Lut Tài nguyen nithc ngày 21 tháng 6 nám 2012; 

C'àn c& Nghj djnh s6 201/2013/ND-CT ngày 27 tháng 11 nàm 2013 cña 
CizInh phü quy djnh chi tilt thi hành mç5t 5d diu cla Luçt Tài nguyen nu'o'c; 

Can ci Thông tw Sd 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 thông 12 nãm 2012 cia Bç5 
trithng Bó Tài nguyen vâ MOi trtthng Ban hành djnh mic kinh te' kj thuçt do dQc, 
ban dâ; 

Can c& Thông tw sd 30/2017/TT-BTNMT ngày 11 thông 9 nám 2017 cia Bó 
trztOg Bó Tài nguyen và MOi trztO'ng Ban hành djnh mzc kinh tl kjY thut diu Ira 
dánh giá tài nguyen nithc, 

Can ci Thông tu sd 64/2 01 7/TT-BTNMT ngày 22 thông 12 nám 2017 cña Bô 

trzthng Bó Tài nguyen và Mói tru'&ng Quy djnh v xác djnh dông cháy tdj thilu 
trên sOng, sudi và hg iwu các ha ch&a, dp dáng; 

Can th Thông tit sO' 65/201 7/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 nám 2017 cüa Bó 
tru'&ng Bó Tài nguyen và MOi trzr&ng Quy djnh k9 thuçlt xác djnh dông cháy tdi 
thidu trên song, sudi và xây dyng quy trinh vçn hành lien ha ch&a, 

Can c& Thông tu sd 71/201 7/TT-BTNMT ngày 29 thông 12 nám 2017 cza Bó 
tru'&ng Bó Tài nguyen và Mói triràng v Ban hành djnh mlc kinh ti - k9 thut xác 
djnh dOng cháy tdi thilu trên sOng, sudi và xây dyng quy trInh vn hành lien ha 
chz-a; 

Can cii' Thông tir sd 136/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 12 nám 2017 cza Bó 
trtthng Bô Tài chInh Quy djnh lap, quán lj, th dyng kinh phi chi hogt dt5ng kinh ti 
ddi vó'i các nhim vy chi v tài nguyen mOi tru'&ng; 
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Can ci Thông tu so' 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 nám 2020 cüa Bó 
trw&ng Bó Tài chInh Quy djnh v quye't toán dit an hoàn thành th dyng ngun yIn 

Nhà nwó'c; 

Can c& Quyé't dfnh sl 1 7/2019/QD-UBND ngày 22 tháng 7 nám 2019 cña y 
ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu v vic Ban hành b5 don giá hogt d3ng quan 

trlc mOi tru'&ng trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu; 

Can cü' Quylt djnh sl 23/2019/QD-UBND ngày 26 tháng 8 näm 2019 cüa Uy 
ban nhdn dan tinh Ba Rja - Vung Tàu v vic Ban hành bç3 do'n giá linh vyv tài 

nguyen nzthc trén dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu; 

Can cz COng van sI 3]57/UBND-VP ngày 09 tháng 4 näm 2019 cla Uy ban 
nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu v vic chi tnto'ng triln khai Thông tit so 
64/201 7/TT-BTNMT và Thông tu' sl 76/201 7/TT-BTNIv1T cña Bó tru'&ng Bó Tài 

nguyen và Môi trwôig; 

Theo d nghj cia Giám dO'c Sà Tài nguyen và MOi tru&ng tgi Ta trinh sd 
4814/TTr-STNMT ngày 28/7/2020 v vic d nghj Phê duyt d cirong chi tilt và 

dy' toán kinh phi dy' an "Xác djnh dông cháy tli thilu trên sOng, suli và hg lwu các 

h chüa, dp dáng trên dja bàn tinh Ba Rja - Vung Tàu ". 

QUYET DINU: 

Diu 1:  Phé duyt d cixong chi tit và dir toán kinh phi di,r an "Xác djnh dông 
chày tôi thiêu trên song, suôi và h. 11.ru các ho chüa, dp dâng trén dja bàn tinh Ba 
Rja - Vüng Tàu" vi nhU'ng ni dung chInh nhu sau: 

1. Mic tiêu: Xác djnh dông chãy tM thiu trên song, sui và h km các h 
chiTra, dp dâng trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu là mt trong các can cir dê xây 
drng, th1rc hin các nhim vi tiêp theo: Quy hoach tài nguyen nithc; quy hoch 
vüng, quy hoch tinh và quy hoich ngành có khai thác, sir diing tâi nguyen nuóc trén 
các song, suôi; Quy trInh v.n hành ho chira, quy trInh vn hành lien ho chüa trên các 
lixu virc song; Kê hoch, phiiang an diêu hôa, phân phôi nguôn nithc trén liju vrc 
song; Dir an xây dimg ho chüa trên các sOng, suôi; dir an chuyên nithc luu vrc song; 
Cap giây phép khai thác, si:r diing tài nguyen nuOc; Các d'çr an có lien quan trirc tiêp 
den vic duy trI, bão dam dông chãy tôi thiêu trên sOng, suôi trén dja bàn tinh Ba Rja 
- Vüng Tàu. 

2. Ni dung thirc hin 

2.1. Thu thp tài Iiu, diu tra, khão sat thuyc dja 

a) Thu thp tng hçp tài lieu lien quan. 

b) Diu tra, khâo sat thixc dja. 

c) Tong hqp, chinh l, hoàn thin k& qua diu tra thu thp dIt lieu thông tin 
Diêu tra, khão sat thirc dja. 
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2.2. Cong tác do dc hin trtrô'ng 

a) Do dac  thüy van, dja hInh. 

b) Tng hçp, chinh 1, xir 1 sa b dir 1iu, thông tin diu tra, thu thp và kt 
qua do dac  hin trithng. 

c) Hi thão gop báo cáo tng hçp, chinh 1, hoàn thin kt qua diu tra thu 
thp dIr 1iu thông tin, két qua diêu tra, khão sat th%rc dja và djnh hisOng thrc hin 
tiêp theo cüa dir an. 

2.3. Cong tác ding hçrp, chinh 1, x,r 1 dfr 1iu ni nghip 

a) Tng hçp, chinh 1, xir ! dir 1iu, thông tin thu thp và kt qua diu tra 
th1rc dja theo các ni dung dánh giá 

- TInh toán khôi phiic, kéo dài s 1iu dông chây trên các doan  song c.n xác 
djnh dông chày tôi thiéu trên song, suOi chiia có ho chira, dp dâng. 

- Tinh toán khôi phiic, kéo dài s 1iu dông chãy sau h chi'ra, dp dâng. 

- Dánh giá din bin v mirc ni.rOc, lixu lixcmg theo thai gian di vâi song, sui 
sau ho chira, dp dâng. 

- Phân tIch, tInh toán nhu c.0 sir dicing nuâc cho h du cüa các song, suôi sau 
ho chira, dp dâng. 

- Phân tich xac djnh các doan sOng c.n duy trI dông cháy dii thiêu và d xut 
mirc dông chãy tôi thiêu trén song, suOi chua có ho chira, dp dâng và song, suOi 
sau ho chira, dp dâng. 

b) Ting hcip, xây drng báo cáo các chuyên d nghiên cüu. 
A 9 A , . . . . A A A . p 2.4. Lap ban do xac dinh dong chay toi thieu tren song, suoi va hi liru cac 

h chfra, dp dâng 

a) Xây drng báo cáo chuyên d nghiên ciru. 

b) Xây dirng thành 1p  các bàn d xác djnh dông cháy dii thiu trên song, sui 
và h km các ho chira, dp dâng ti 1 1/50.000. 

2.5. Lp báo cáo kt qua thirc hin dy an 

a) Lp Báo cáo ding kt kt qua thirc hin d1r an. 

b) Hi thâo gop Báo cáo ding k& kt qua thirc hin dir an. 

c) Lay kin gop cira Cic Tài nguyen nuóc. 

d) Hoàn chinh dir an trên co sâ bão dam tuân thu các quy djnh cüa Thông tix 
sO 64/2017/TT-BTNIMT và Thông tu so 65/2017/TT-BTNIMT ngày 22 tháng 12 
näm 2017 cüa B tru&ng B Tài nguyen và Môi tnthng, các quy djnh khác cüa cá 
nhân va khOng lam gián doan, ânh hu&ng den vic cap nuâc, trInh Uy ban nhân 
dan tinh xem xét, phê duyt. 
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X A 3. San pham giao np 

TT Hang muc DVT SO 

I(r9ng 

Báo cáo thuyt minh kt qua dir an "Xác djnh dông chãy 
tôi thiêu trén song, suOi và h hru các ho chüa, dp dâng 
trên cija bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu" 

B 12 
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Báo cáo chuyén d (01 b 15 báo cáo) 
1. Báo cáo kt qua thu thp tài 1iu 
2. Báo cáo kt qua diu tra thic dja 
3. Báo cáo kt qua kháo sat thus' van 
4. Báo cáo kt qua khâo sat dja hInh 
5. Báo cáo phân tich xác djnh các don sOng, sui can 
duy trI dóng cháy tôi thiêu khi chiia có ho chüa, d.p dâng 
6;  Báo cáo phân tIch các thii dotn d duy trI dông chày 
tôi thiêu trên song suOi chua có ho chüa, dp dâng 
7. Báo cáo phân tIch mi'rc dông chây t6i thiu trên các 
don song, suOi chua có ho chüa, dp dâng 

8. Báo cáo xác djnh phm vi tác dng cüa h chüa, d.p 
dãng; 

9. Báo cáo dánh giá din bin v ngun rnróc theo thii 
gian song, suôi sau ho chira, dp dâng 

10. Báo cáo phân tIch, tInh toán nhu cu sir dicing nuôc 
cho h. du cüa ho chüa, dp dâng 
11. Báo cáo phân tIch cac thñ doan d duy trI dông chãy 
tOi thiêu sOng, suôi sau hO chira, dp dâng 

12. Báo cáo phân tIch müc dông chãy ti thiêu sau ho 
chüa, dp dâng 

13. Báo cáo l.p mO hInh khôi phiic s 1iu dông chây 
14. Báo cáo kim djnh mô hInh khOi phiic s 1iu dông 
chây 

15. Báo cáo tInh toán, xác djnh dông chãy ti thiu 

B 04 

Bàn d xác djnh dông cháy tM thiu trên các song, SUO1 
trên nên bàn do dja hInh t' 1 1:50.000, h VN2000 

To 12 

4 Tài 1iu thu thp, sé, 1iu diu tra, do dac  hin trithng Bô 01 

5 DTa CD gm các dI 1iu trén Dia 12 

6 
r thâo h trInh Uy ban nhân dan thih phê duyt du 

Bô 01 
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4. Phtm vi thijc hin dir an: Toàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

5. ThM gian thirc hin duy an: 24 tháng kê tü khi k két hçxp dng. 
A 9 A 9 a' 9 7 9 6. Chu dau tir: So Tai nguyen va Moi truang trnh Ba Ra - Vung Tau. 

7. Co quan tir vn 1p d cirong và dr toán chi tit: Cong ty TNHH MTV 
Nuâc và Môi trueing BInh Minh. 

8. Dir toán kinh phi (tm tInh): 13.465.914.000 dng (Bang ch1i: Mit&i ba t), 
bón tram sáu mztci lam triu, chin tram mu'&i bón ngàn dóng). 

A . A 9. Nguon von kinh phi: Nguon ngan sach tinh nam 2020 - 2021 

Ni dung chi ti& theo D cuong chi tit và dir toán kinh phi dii an "Xác djnh 
dông chày tôi thiêu trên song, suoi và h. luu các ho chüa, dp dâng trên dja bàn 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu" dã ducc chinh sira theo gop cüa Hi dông hçp thâm 
djnh Dé cuong dii an tai  Thông báo so 90/TB-STNMT ngày 18/3/2020. 

Diu 2. T chirc thi.rc hin 

1. Giao Sâ Tài nguyen và MOi trung chju trách nhim tt chi'rc trin khai thirc 
hin di,r an theo dung quy djnh. 

2. Giao Si Tài chinh chü trI, phi hqp v&i CáC Co quan, dcm vi có lien quan 
thâm djnh dir toán, bô trI kinh phi và trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt lam co 
sâ dê Si Tài nguyen và Môi trung to chirc thrc hin. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k ti'r ngày k. 

Diu 4. Chánh V phông UBND tinh, Giám dc các S&: Tài nguyen và MOi 
tri.thng, Tài chInh, Giám doe Kho bac  Nhà mrâc tinh và Thu trueing cac co quan, 
don vj Co lien quan chu trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!. 
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