
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:      /UBND-NN 

V/v tăng cường công tác bảo đảm 

an toàn công trình thủy lợi trong 

mùa mưa, lũ năm 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đình Lập, ngày     tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Đình Lập; 

- Công ty cổ phần chè Thái Bình Lạng Sơn; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

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, UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức 

năng, nhiệm vụ (phạm vi quản lý: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quản lý các công trình thủy lợi, Phòng Kinh tế và Hạ tầng quản lý các công 

trình thủy điện) 

- Kiểm tra, rà soát và thực hiện đầy đủ 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; Kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thuộc phạm vi 

quản lý trên địa bàn. Thống kê các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ 

mất an toàn và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí sửa chữa, 

khắc phục ngay trước mùa mưa, lũ để tránh xảy ra sự cố mất an toàn công trình 

và vùng hạ du đập; 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy lợi thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá 

nhân  không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước  và bố trí kinh phí để thực hiện. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm 

về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây 

dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn; 

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện lập quy trình vận hành công trình thủy 

lợi trên địa bàn; rà soát, đánh giá các nội dung không còn phù hợp, báo cáo cấp 
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có thẩm quyền khẩn trương điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm vận hành an toàn 

công trình và vùng hạ du đập; 

- Rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập; trong đó, tập trung xây dựng bản đồ 

ngập lụt hạ du, rà soát đánh giá khả năng thoát lũ sau tràn các hồ chứa; hướng 

dẫn, tuyên truyền và tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống 

khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu, vùng hạ du là 

thị trấn, vùng đông dân cư; 

- Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm 

bảo an toàn các công trình đang thi công trên địa bàn; các công trình đang thi 

công xây dựng phải đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. Tăng cường công tác thông 

tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng 

lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân 

tham gia bảo vệ công trình thủy lợi; 

- Chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi bố trí lực lượng đảm 

bảo đủ năng lực chuyên môn để vận hành, tổ chức trực ban trong mùa mưa, lũ, 

cử cán bộ thường trực tại công trình và phối hợp với chính quyền địa phương 

thường xuyên kiểm tra, theo dõi công trình để phát hiện và xử lý ngay giờ đầu 

khi có sự cố xảy ra; bố trí đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa 

chữa, thay thế khi có sự cố vận hành; tổ chức  nạo vét khơi thông dòng chảy tràn 

xả lũ, kênh thoát lũ, nhằm chủ động vận hành các công trình khi dự báo có mưa 

lớn xảy ra; 

- Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa chữa, 

thay thế trong trường hợp có sự cố vận hành; bố trí hệ thống thông tin, cảnh báo 

cho người dân ở hạ du khi xả lũ các hồ chứa. Nạo vét, khơi thông kênh hạ lưu 

các tràn xả lũ để chủ động thoát lũ khi có mưa lớn xảy ra. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các Dự án đang triển khai thực hiện, dự án 

khắc phục các công trình đập, hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng bão, lũ và các 

hồ có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa lũ; tuyệt đối không triển khai đào 

mở móng mới ở các công trình có ảnh hưởng lớn tới an toàn của người dân sinh 

sống xung quanh;   

- Xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho công trình, vùng hạ du đập 

theo quy định cũng như đảm bảo yêu cầu tưới cho sản xuất nông nghiệp; báo 

cáo định kỳ tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

3. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Đình Lập 

- Phối hợp với chính quyền địa phương chủ động tăng cường công tác 

kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa lớn để chủ động 

xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình; Chủ động hạ thấp mực nước 
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các hồ chứa nước có cửa van xuống mức chủ động đón mưa, lũ, đảm bảo an 

toàn công trình và không xả lũ bất thường làm ảnh hưởng tới vùng hạ du; xây 

dựng phương án cụ thể ứng phó khi có sự cố thiên tai xảy ra; Báo cáo UBND 

huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện khi có sự 

cố bất thường xảy ra; 

- Tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết; cử cán bộ thường trực tại 

công trình, nhất là các công trình thủy lợi có ảnh hưởng lớn tới hạ du; Khi xảy 

ra mưa, lũ bố trí cán bộ trực 24/24h tại các đập, hồ chứa, thường xuyên báo cáo 

mực nước các hồ chứa đến các cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử 

lý.  

4. Công ty cổ phần chè Thái Bình Lạng Sơn 

- Phối hợp với chính quyền địa phương (UBND thị trấn Nông Trường 

Thái Bình và UBND xã Thái Bình) chủ động tăng cường công tác kiểm tra, rà 

soát công trình Hồ thủy điện Pắc Làng tổ chức thực hiện ngay công tác nạo vét, 

phát quang các hạng mục tiêu thoát nước để khơi thông dòng chảy thoát lũ vào 

mùa mưa; Thực hiện khắc phục đối với những hư hỏng nhỏ, có biện pháp khắc 

phục tạm thời những công trình có nguy cơ mất an toàn; 

- Chủ động thực hiện lập quy trình vận hành công trình; Rà soát phương 

án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình 

và vùng hạ du đập; Báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn huyện khi có sự cố bất thường xảy ra; 

- Tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết; cử cán bộ thường trực tại 

công trình; Khi xảy ra mưa, lũ bố trí cán bộ trực 24/24h tại hồ chứa, thường 

xuyên báo cáo mực nước hồ chứa đến các cơ quan chức năng để kịp thời có biện 

pháp xử lý.  

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm 

túc triển khai thực hiện và thường xuyên tổng hợp gửi báo cáo kết quả thực 

hiện về Phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Nông Minh Cát 
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