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BÁO CÁO 

Rà soát, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi  

trước mùa mưa, lũ năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 406/SNN-CCTL ngày 25/3/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn 

công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Đình 

Lập báo cáo như sau: 

1. Công tác quản lý an toàn đập 

1.1. Hiện trạng phân loại quản lý công trình 

Theo phân cấp tại Quyết định số 73/2001/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao các công trình thủy lợi cho UBND các 

huyện, thị xã và các xí nghiệp thủy nông quản lý, khai thác và bảo vệ; Quyết 

định số 1131/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt 

danh mục đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Và bằng các nguồn 

vốn đầu tư phát triển hàng năm để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình.  

Tổng số công trình thủy lợi, thủy điện do nhà nước đầu tư trên địa bàn 

các xã, thị trấn của huyện là 91 công trình. Trong đó: 

- Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Đình Lập quản lý 14 công trình 

(5 hồ, 9 đập dâng). 

- Công ty cổ phần chè Thái Bình Lạng Sơn quản lý 01 công trình Thủy 

điện Pắc Làng (Địa điểm tại Thị trấn Nông Trường Thái Bình). 

- UBND huyện Đình Lập quản lý 76 công trình đập dâng (toàn bộ các 

đập dâng có chiều cao dưới 5m). 

- Ngoài ra Nhân dân tự đầu tư xây dựng và nhà nước hỗ trợ xi măng được 

khoảng trên 773 công trình thủy lợi nhỏ. 

1.2. Tình hình thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập 

Các công trình do huyện quản lý và do Nhân dân tự đầu tư xây dựng, đây 

là các công trình đập tràn, phai, mương có quy mô nhỏ và chiều cao đập dưới 

05m nên không thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 

theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. 

2. Thống kê hiện trạng các công trình hư hỏng  

Qua kiểm tra, rà soát các công trình do huyện quản lý, hiện có 01 công 

trình thủy lợi bị hư hỏng: Công trình Đập Nà Ngạnh thôn Quang Hòa, xã Cường 

Lợi; Đập dâng được xây dựng từ năm 2000, kết cấu bằng rọ thép xếp đá bên 
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ngoài bọc bê tông, mương dẫn bằng bê tông dài khoảng 300m. Hiện tại đập dâng 

này đã bị bục vỡ không còn khả năng dâng nước phục vụ tưới tiêu. Công trình 

đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện. 

Ngoài ra đối với công trình Hồ Bình Thái (Hồ phụ thuộc hệ thống Hồ Pắc 

Làng) nhiệm vụ là tích nước để cung cấp cho đập chính khi thiếu nước và phục 

vụ nhu cầu dân sinh. Hiện cống lấy nước bị hỏng, không có hệ thống đóng mở, 

đập đất và tràn xả lũ xuống cấp, hư hỏng cần được sửa chữa. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT: Mở các lớp đào tạo, tập huấn cho cán 

bộ, công chức phục trách công tác thủy lợi trên địa bàn huyện, đặc biệt là công 

chức xã về công tác quản lý sử dụng công trình thủy lợi; 

Sớm thực hiện việc sửa chữa công trình Đập Nà Ngạnh thôn Quang Hòa, 

xã Cường Lợi để cấp nước phục vụ sản xuất cho người dân ổn định cuộc sống; 

Kiểm tra, rà soát và lập phương án giao tài sản kết cấu hạ tầng công trình 

cho đơn vị có năng lực quản lý đối với công trình Hồ Bình Thái (thuộc công 

trình Thủy điện Pắc Làng); Đồng thời bố trí nguồn kinh phí để thực hiện sửa 

chữa phần cống lấy nước, đập dâng và tràn xả lũ của công trình đã bị xuống cấp 

để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa, lũ. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

xem xét, tổng hợp./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục thủy lợi tỉnh;                                                                           

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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