ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4042 /UBND-KTN

Quảng Nam, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác
quản lý, bảo đảm an toàn
đập, hồ chứa thủy lợi năm
2020

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh;
- Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi
Quảng Nam.
Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết
diễn biến bất thường, cực đoan; mưa, lũ xảy ra với cường độ lớn, không theo
quy luật có khả năng ảnh hưởng đến an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, đặc biệt là
đối với đập, hồ chứa nhỏ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 và Công
điện số 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn v việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ
chứa thủy lợi năm 2020. Để đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi và
chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong m a mưa,
lũ năm 2020; UBND tỉnh yêu cầu:
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy ph ng, chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn cấp huyện, cấp xã và công trình hồ chứa nước; phân công nhiệm v
c thể cho t ng thành viên chịu trách nhiệm đi u hành, ứng phó sự cố; tổ
chức, xây dựng, bố trí lực lượng ứng cứu, phương tiện thiết bị và các nhu yếu
phẩm khác,... nhằm chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra;
- Chỉ đạo thực hiện củng cố ngay năng lực cho các tổ chức quản lý,
khai thác công trình thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu để ph c v m a mưa bão
năm 2020; thực hiện phát quang b i rậm, chặt cây trên mái đập, đỉnh đập,
mang tràn, mang cống và nạo vét, khơi thông d ng chảy kênh thoát lũ, rãnh
tiêu nước mái hạ lưu đập nhằm thuận lợi cho công tác quan trắc, kiểm tra các
hạng m c công trình đầu mối trong m a mưa, lũ; thường xuyên theo dõi tình
hình thời tiết, tổ chức trực ban, kiểm tra công trình trong và sau m a mưa, lũ
nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện
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pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố;
- Thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể v mức
độ an toàn của các hồ chứa trên địa bàn (theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN
11699:2016 - Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn đập). Trên cơ sở đó,
quyết định phương án tích nước hợp lý tại các hồ chứa thủy lợi, lập danh m c
các công trình hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn và bố trí kinh phí
khắc ph c, sửa chữa trước m a mưa lũ, tuyệt đối không để xảy ra sự cố mất
an toàn cho công trình và v ng hạ du; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện v
UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để theo dõi, chỉ
đạo;
- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi thực hiện lập Tờ khai
đăng ký an toàn đập, Báo cáo hiện trạng an toàn đập gửi v UBND huyện
(qua ph ng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổng hợp, báo cáo Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05/8/2020 để tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định (trước
ngày 15/8/2020);
- Tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và các
Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh được ban hành
kèm theo Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh; theo
đó, ưu tiên rà soát, đi u chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai, phương
án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và v ng hạ du đập, quy
trình vận hành hồ chứa thủy lợi trình cấp có thẩm quy n phê duyệt theo quy
định tại Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh v
công bố danh m c thủ t c hành chính mới ban hành thuộc thẩm quy n giải
quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoàn
thành trước ngày 31/8/2020;
- Tăng cường công tác thông tin, truy n thông, phổ biến chính sách, pháp
luật v 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 v ng hạ du
đập; tuyên truy n, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi;
- Lồng ghép nội dung tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác quản
lý an toàn công trình thủy lợi năm 2019 trong Hội nghị Tổng kết công tác
phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm v
năm 2020.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện củng cố năng lực cho các
tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định; tổng hợp báo cáo
kết quả thực hiện v UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo;
- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn các
đập, hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn, đ xuất giải pháp
khắc ph c, sửa chữa và quyết định phương án tích nước ph hợp; tổng hợp báo
cáo hiện trạng an toàn đập, tờ khai đăng ký an toàn đập của các địa phương và
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Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam, báo cáo UBND
tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định;
- Theo dõi, đôn đốc các địa phương, tổ chức, cá nhân quản lý khai thác
công trình thủy lợi thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và
các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh được ban
hành kèm theo Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh
và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện v UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; tổ
chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án ứng phó thiên tai,
phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và v ng hạ du đập
trên địa bàn 02 huyện trở lên;
- Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn và quyết định việc tích
nước đối với các hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH Một thành viên Khai
thác thủy lợi Quảng Nam quản lý, khai thác; chỉ đạo Công ty TNHH Một
thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam tổ chức kiểm tra, vận hành thử các
cửa van, thiết bị ph c v cho công tác đi u tiết lũ, bố trí thiết bị dự ph ng
đảm bảo công trình đi u tiết lũ vận hành bình thường trong mọi đi u kiện;
thường xuyên quan trắc, tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng
gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành chống lũ an toàn. Cập nhật thông
tin vận hành các hồ chứa lên trang điện tử thu thập thông tin đi u hành hệ
thống thủy lợi của Tổng c c Thủy lợi (địa chỉ: www.thuyloivietnam.vn);
- Chủ trì tổ chức kiểm tra các hồ chứa nước đang thi công (gồm hồ xây
dựng mới và nâng cấp, sửa chữa), chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành tiến độ an
toàn vượt lũ, chống lũ; lập và trình phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai,
phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và v ng hạ du đập;
- Rà soát, lập danh m c các hồ chứa thủy lợi hư hỏng nặng, có nguy cơ
mất an toàn cao gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời có
giải pháp đảm bảo an toàn cho các hồ chứa trong m a mưa, lũ năm 2020.
3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm v tại Ph l c 3, Kế hoạch triển
khai thực hiện Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy
lợi trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 842/QĐ-UBND
ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh;
- Tổ chức kiểm tra, xác định nội dung công việc và tiến độ thực hiện dự
án ph hợp đảm bảo các hạng m c công trình đầu mối các hồ chứa nước an
toàn vượt lũ (các hồ: Lộc Đại, Hố Mây, Đồng Nhơn, Hố Lau, Đập Đá, Hóc
Kết, Hóc Bàu).
4. Đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh
Tăng cường công tác quan trắc khí tượng thủy văn, thu thập số liệu mưa,
bão, lũ; dự báo, cảnh báo kịp thời xu thế thời tiết, diễn biến của mưa, bão, lũ,
thiên tai để ph c v công tác chỉ huy ph ng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.
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Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh và các đơn
vị quản lý, khai thác, vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh nghiêm
túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c);
- Tổng c c Thủy lợi;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN(Th).
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