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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tăng cường công tác quản lý,  

bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN điện: 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn: 

Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Cao 

Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Giang, 

Vĩnh Phúc, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, 

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 

Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon 

Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Đồng 

Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang.    

Từ năm 2010 đến nay đã xảy ra 70 sự cố đập, hồ chứa thủy lợi, tập trung 

trong 3 năm: năm 2017 (23 hồ), 2018 (12 hồ), 2019 (11 hồ). Gần đây nhất, ngày 

28/5/2020 đã xảy ra sự cố vỡ đập hồ Đầm Thìn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 

Sự cố vỡ đập gây hư hỏng công trình, ngập lụt ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng 

nhân dân vùng hạ du. Cả nước hiện có khoảng 1.200 hồ chứa bị hư hỏng, xuống 

cấp, thiếu khả năng xả lũ chưa có kinh phí sửa chữa, nâng cấp, trong đó, có 

khoảng 200 hồ chứa hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.  

Thời gian gần đây, biến đổi khí hậu gây ra mưa, lũ cực đoan, bất thường 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đập, hồ chứa thủy lợi. Theo dự báo của 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, số lượng cơn bão và áp thấp 

nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến 

đất liền nước ta trong năm 2020 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; khả 

năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khoảng 5-6 cơn ảnh 

hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung nhiều vào những tháng cuối năm 2020.  

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đập, hồ chứa thủy lợi 

trên địa bàn chỉ đạo tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động triển khai các 

giải pháp ứng phó với mưa, lũ cực đoan, bão, ATNĐ bảo đảm an toàn đập, hồ 

chứa, tập trung một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về  tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa 
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nước; Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ 

lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020.  

2. Rà soát, đánh giá năng lực của tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa 

thủy lợi theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi; điều chỉnh phân 

cấp quản lý, khai thác cho phù hợp với quy định và điều kiện năng lực của tổ 

chức, cá nhân; tuyệt đối không giao cho tổ chức, cá nhân không có đủ năng lực 

quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi.  

3. Chỉ đạo tổ chức thực thi nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa thủy lợi theo quy định của Luật Thủy lợi năm 2017, Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ và các quy định khác có liên 

quan, trong đó tập trung các nội dung sau:  

a) Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, tổ chức 

trực ban tại công trình 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ nhằm phát hiện và 

xử lý kịp thời các ẩn họa, hư hỏng, sự cố ngay từ giờ đầu, giảm thiểu thiệt hại do 

sự cố gây ra. 

Đối với cửa van của tràn xả lũ vận hành bằng điện phải có ít nhất hai nguồn 

điện, trong đó có một nguồn bằng máy phát điện dự phòng; thường xuyên kiểm 

tra, vận hành thử cửa van và các thiết bị cơ khí;  

b) Thành lập và chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn 

đập, hồ chứa nước; quyết định phương án tích nước và giải pháp bảo đảm an 

toàn cho đập, hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp thuộc phạm vi quản lý. 

c) Tổ chức kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi: 

Kiểm định định kỳ 5 năm để phát hiện ẩn họa, khuyết tật công trình; đánh giá 

mức độ an toàn đập, hồ chứa nước theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

hiện hành, tài liệu khí tượng thuỷ văn và thay đổi về lưu vực đã được cập nhật;   

Kiểm định đột xuất các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, làm cơ sở 

đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn. 

d) Rà soát, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp và bố trí các điều kiện cần thiết để thực hiện phương án 

nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống mưa, lũ (trong cả mùa lũ và mùa kiệt) 

bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du đập. 

đ) Rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ của vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi 

trên địa bàn; xử lý vi phạm và chỉ đạo khắc phục hiện tượng lấn chiếm, làm co 

hẹp không gian thoát lũ hạ du đập. 
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e) Căn cứ tin dự báo khí tượng thủy văn, số liệu quan trắc khí tượng thủy 

văn chuyên dùng, các thông tin liên quan để dự báo, vận hành hồ chứa theo diễn 

biến thực tế đáp ứng yêu cầu sử dụng nước, bảo đảm an toàn công trình và vùng 

hạ du đập. 

g) Tổ chức kiểm tra các hồ chứa nước đang thi công (gồm hồ xây dựng mới 

và sửa chữa, nâng cấp), 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 cho công trình, 

vùng hạ du đập trong quá trình thi công. 

4. Rà soát, lập danh mục các hồ chứa thủy lợi hư hỏng nặng, có nguy cơ 

mất an toàn cao gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục 

Thủy lợi) trước ngày 12/6/2020, đồng thời có giải pháp bảo đảm an toàn cho các 

hồ chứa trong mùa mưa, lũ năm 2020. 

 5. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để sửa chữa, nâng cấp bảo đảm 

an toàn; bố trí kinh phí cho hoạt động của Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn 

đập, hồ chứa nước hàng năm và kinh phí thực hiện các quy định khác của pháp 

luật về bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.  

6. Tổ chức thông tin tuyên truyền, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ 

quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước; tổ chức diễn tập phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa nước để tập huấn, hướng dẫn người 

dân kỹ năng chủ động ứng phó với tình huống mưa, lũ bất thường. 

7. Trong mùa mưa, lũ, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn đập, hồ 

chứa nước về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thuỷ lợi, 

điện thoại: 0243.733.5704; đường dây nóng 0913.351.898; email: 

antoancongtrinh@wrd.gov.vn); thời gian, chế độ báo cáo: 08 giờ 00 thứ 5 hàng 

tuần trong điều kiện bình thường; 08 giờ 00 hàng ngày trong các đợt mưa, lũ 

và đột xuất khi xảy ra sự cố. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức chỉ đạo 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- P.TTg Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: KHĐT, TC, KHCN, TTTT; 

- Văn phòng TT BCĐ TW về PCTT; 

- Lưu: VT, TCTL. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Cường 
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