
 

BỘ XÂY DỰNG 

Số: 471/BXD-GĐ 
V/v hướng dẫn xác định cấp công trình kè bảo 
vệ bờ sử dụng trong các công trình thủy lợi, 

chỉnh trị trong sông  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                        
Hà Nội, ngày  08 tháng 02 năm 2021 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2827/SNN&PTNT-QLXDCT                              
ngày 29/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam                  
(văn bản số 2827/SNN&PTNT-QLXDCT) về việc đề nghị hướng dẫn xác định 
cấp công trình “Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện 
Nam Trà My” (Công trình). Sau khi xem xét quy mô ông trình và các quy định 
pháp luật liên quan, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Quy mô Công trình theo văn bản số 2827/SNN&PTNT-QLXDCT là 
công trình kè bảo vệ bờ, sử dụng trong các công trình thủy lợi, chính trị trong sông 
với “chiều cao lớn nhất của kè là Hkè max = 16 m và độ sâu mực nước lớn nhất 
trong sông là Hnước max = 11 m”. Căn cứ theo tiêu chí độ sâu mực nước để xác định 
cấp công trình tại Bảng 2.2 Phụ lục II Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 
07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì Công trình là công trình cấp I (trong 
trường hợp công trình có tổng chiều dài tuyến ≤ 500 m thì hạ xuống một cấp). 

 2. Đối với các nội dung đề xuất về phân cấp chung đối với công trình kè 
bảo vệ bờ sông để chống lũ và về thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế 
nêu tại Mục 2, Mục 3 văn bản số 2827/SNN&PTNT-QLXDCT, Bộ Xây dựng xin 
tiếp thu để tổng hợp vào nội dung góp ý xây dựng các văn bản pháp luật có liên 
quan đến quy định về phân cấp công trình xây dựng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Lưu VT, GĐ. 
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