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Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố có đập, 

hồ chứa thủy lợi 

Thực hiện Công điện số 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác 

quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020, Tổng cục Thủy lợi đề 

nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố: 

1. Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện số 3658/CĐ-BNN-

TCTL, trong đó tập trung các nội dung sau: 

a) Phân cấp quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn:  

Tổng rà soát việc phân cấp theo quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản 

hướng dẫn có liên quan; củng cố ngay năng lực cho các tổ chức khai thác công 

trình thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu để phục vụ mùa mưa, bão 2020; trường hợp 

tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi1 không đáp ứng 

năng lực2, trước mắt giao cho doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, khai thác. 

Đối với các địa phương giao tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác đập, 

hồ chứa nước thủy lợi loại vừa trở lên, phải điều chỉnh giao cho các doanh 

nghiệp khai thác công trình thủy lợi đảm bảo đủ năng lực để khai thác, vận hành. 

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh giao cho tổ chức, cá nhân không đúng quy định (theo Điều 50 Luật 

Thủy lợi; Điều 4, Điều 8 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018) quản lý, 

khai thác đập, hồ chứa thủy lợi. 

Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Thủy lợi trước ngày 30/6/2020 để 

tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

                                              
1 Theo quy định tại Luật Thủy lợi, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP: 

- Khoản 1 Điều 50 Luật Thủy lợi: 

“1. Tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, bao gồm các 

loại hình sau đây: 

a) Hợp tác xã; 

b) Tổ hợp tác.” 

- Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP: 

“4. Đập, hồ chứa nước nhỏ là đập có chiều cao dưới 10 m hoặc hồ chứa nước có dung tích toàn bộ 

dưới 500.000 m3.” 

2 Theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP:  

“a) Hồ chứa có dung tích trữ từ 200.000 m3 đến dưới 500.000 m3, phải có 01 cán bộ có trình độ tối 

thiểu từ trung cấp thủy lợi trở lên, có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản 

lý đập; 

b) Hồ chứa có dung tích trữ từ 50.000 m3 đến dưới 200.000 m3, phải có 01 cán bộ có trình độ từ trung 

học phổ thông hoặc công nhân bậc 2 trở lên, có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 

vụ về quản lý đập.” 
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b) Khẩn trương rà soát, lập danh mục các hồ chứa thủy lợi hư hỏng nặng, 

có nguy cơ mất an toàn cao (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo), báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh/thành phố có văn bản gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 12/6/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ. 

c) Trong mùa mưa, lũ, thường xuyên báo cáo tình hình an toàn đập, hồ 

chứa thủy lợi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy 

lợi3), đặc biệt: 

Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa lên trang thông tin điện tử của Tổng 

cục Thủy lợi (địa chỉ: www.thuyloivietnam.vn); 
Đối với sự cố công trình: (i) Báo cáo lần 1 (xác nhận có sự cố qua điện 

thoại hoặc tin nhắn) không chậm hơn 01 giờ kể từ lúc phát hiện sự cố; (ii) Báo 

cáo lần 2 (thông tin chung về công trình, diễn biến mưa lũ, quá trình xảy ra và 

sơ bộ nguyên nhân sự cố, thiệt hại do sự cố bằng văn bản) không chậm hơn 03 

giờ kể từ lúc phát hiện sự cố; (iii) Báo cáo các lần tiếp theo: Cập nhật báo cáo 

hằng ngày cho tới khi sự cố được khắc phục bằng văn bản; (iv) Báo cáo lần cuối 

sau khi sự cố được khắc phục bằng văn bản.   

d) Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi trên 

địa bàn để cập nhật thường xuyên, liên tục trong quá trình quản lý, khai thác. 

Đặc biệt là việc cập nhật hình ảnh, hiện trạng hư hỏng công trình trước, trong và 

sau mùa mưa lũ. Dữ liệu cần được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, 

hồ chứa thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi (trang thông tin điện tử của Tổng cục 

Thủy lợi4). 

đ) Khẩn trương hoàn thành các nội dung quy định pháp luật về quản lý an 

toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 đã đến hoặc quá hạn phải hoàn thành (Có tổng hợp kết quả thực hiện 

của từng địa phương gửi kèm theo), gửi báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục 

Thủy lợi trước ngày 30/6/2020. 

2. Khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố thành lập và chỉ 

đạo hoạt động của Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước; bố trí 

kinh phí cho hoạt động của Hội đồng. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố khẩn trương tổ 

chức thực hiện./. 

 

                                              
3 Điện thoại, email nhận báo cáo: 0243.733.5704, 0913.351.898; antoancongtrinh@wrd.gov.vn. 
4 Đơn vị hỗ trợ: Trung tâm công nghệ phần mềm thủy lợi. ĐT: 0987.301.888, email: thuyloivietnam@cwrs-au.vn. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BT. Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- TTr. Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

- UBND các tỉnh/thành phố; 

- Lưu: VT, ATĐ. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tỉnh 

http://www.thuyloivietnam.vn/
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