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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Thực hiện Văn bản số 823/TCTL-ATĐ ngày 03/6/2022 của Tổng cục 
Thủy lợi về việc đảm bảo an toàn hồ chứa nước và công tác chuẩn bị ứng phó 

với mưa lũ trong thời gian tới. 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, 
trong mùa mưa, lũ năm 2022 diễn biến mưa, bão, áp thấp nhiệt đới bất lợi đối 

với sự an toàn của các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa nước xuống 
cấp, các hồ chứa có các hạng mục bị hư hỏng, có nguy cơ sạt trượt, thẩm thấu  

hoặc các hồ có tràn xả lũ không đảm bảo an toàn. 

Để đảm bảo các công trình thủy lợi đặc biệt là các hồ chứa nước vận hành 
an toàn, hiệu quả trong mùa mưa, lũ 2022; đồng thời chủ động triển khai các giải 

pháp, phương án ứng phó kịp thời sự cố công trình do mưa, lũ gây ra. Sở Nông 
nghiệp và PTNT đề nghị Uỷ ban nhân dân các các huyện, thành phố chỉ  đạo 

phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố và các Ban 
quản lý công trình thủy lợi thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1652/CT-BNN-TCTL ngày 18/3/2022 của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công 
trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022 và Văn bản số 1019/UBND-ĐTXD 

ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường công 
tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022. 

2. Kiểm tra, rà soát đánh giá lại toàn bộ các hệ thống công trình thủy lợi, 
hệ thống đê, kè, đặc biệt là các hồ chứa nước do các Ban quản lý CTTL xã, liên 
xã quản lý, khai thác; đánh giá mức độ hư hỏng, nguyên nhân gây hư hỏng của 

toàn bộ công trình, đặc biệt chú trọng đến các bộ phận xung yếu của các hồ chứa 
nước như đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước dưới đập, kiểm tra xác định phạm vi 

bảo vệ an toàn hành lang thoát lũ của từng công trình .v.v. 

3. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chủ động lập kế hoạch sửa chữa và khẩn trương 
khắc phục các hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn công trình trong mùa mưa, lũ năm 

2022. Riêng đối với các hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn mà 
chưa được sửa chữa kịp thời, phải xây dựng phương án tích nước hợp lý riêng cho từng 

công trình; đồng thời lập phương án bảo vệ an toàn cho từng công trình và phương án 
di dân ra khỏi vùng nguy hiểm đối với những hồ chứa xung yếu, kém an toàn. 

4. Tăng cường kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn các hành vi xâm hại đến 
công trình hồ chứa như: Rào đăng chắn cá trước cửa tràn xả lũ; lấn chiếm lòng hồ ; 
tháo ốc, van cống, phá khóa nhà van, đóng mở cống lấy nước tùy tiện.v.v.. 
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5. Thực hiện vận hành công trình theo đúng quy trình, tiêu chuẩn hiện hành; 

theo dõi diễn biến thời tiết, điều tiết nước hợp lý theo đúng nhu cầu dùng nước.  

6. Xây dựng chế độ trực ban, tổ chức lực lượng, phân công người có trách 

nhiệm thực hiện nghiêm túc việc tuần tra, canh gác các công trình trong và sau khi 

mưa, lũ để kiểm tra, xem xét mức độ an toàn của các hạng mục công trình nhằm 
chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các sự cố công trình. 

7. Thường xuyên kiểm tra, tu sửa và bảo dưỡng công trình, khi phát hiện có 
hiện tượng rò rỉ, xói, lở ... phải kịp thời tu sửa và có biện pháp khắc phục ngay.  

8. Đối với các công trình thủy lợi đang thi công dở dang: Phải thường xuyên 

kiểm tra, theo dõi, đảm bảo các hạng mục phải được thi công an toàn khi có bão, lũ; 
Tuyệt đối không được thi công các hạng mục công trình chính trong mùa mưa, lũ. 

9. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, khai thác và bảo 
vệ công trình thủy lợi như nâng cấp, phát dọn các tuyến đường quản lý vào hồ, 

trang bị hệ thống thông tin liên lạc, nhà quản lý .v.v. 

10. Xây dựng phương án phòng, chống mưa, lũ cho các hồ chứa nước lớn và 

vừa, đặc biệt là các hồ chứa có dung tích trữ từ 1 triệu m3 nước trở lên để chủ động 

triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các công trình hồ chứa nước.  

11. Chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ, sẵn sàng ứng cứu kịp 

thời, tránh tình trạng bị động khi có sự cố công trình do mưa, bão gây ra.  

12. Chỉ đạo các Ban quản lý CTTL xã, liên xã tiếp tục cập nhật số liệu 

mực nước, dung tích trữ, xả nước của các hồ chứa nước đang quản lý hằng ngày 

trên trang thông tin điện tử www.thuyloivietnam.vn trong điều kiện bình thường 
và cập nhật 4 lần/ngày khi có mưa, lũ (trong trường hợp mực nước hồ cao hơn 

mực nước thiết kế phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ) theo quy định. 

13. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi và 

các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan của Trung ương và của tỉnh để mọi 
người hiểu và thực hiện đúng quy định, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các 

ngành đối với việc bảo vệ công trình thủy lợi. 

Việc tăng cường công tác quản lý và chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn cho 

các hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh trong 

mùa mưa, lũ 2022 là công việc hết sức quan trọng, nhằm đảm bảo công trình an toàn 
phục sản xuất nông nghiệp và bảo đảm tính mạng, tài sản cho nhân dân. Sở Nông 
nghiệp và PTNT đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; (T/hiện) 
- UBND tỉnh; (B/c) 
- BQLkhai thác CTTL Tuyên Quang; 
- Chi cục Thủy lợi; 
- Lưu VTBình. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(LĐ đ ký) 

 

 

 

Nguyễn Công Hàm 

 

http://www.thuyloivietnam.vn/
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