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

nước thủy lợi trên địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bảo Yên, ngày       tháng 3 năm 2023 

 
 

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Các Nhà máy Thủy điện: Vĩnh Hà, Bắc Cuông, Phúc 

Long; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 713/UBND-NLN, ngày 24/02/2023 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa 
nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Để công tác quản lý, khai thác đập, hồ 

chứa thủy lợi trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định. 
UBND huyện Bảo Yên chỉ đạo như sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức rà soát, đánh giá công tác quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước 

thủy lợi trên địa bàn, tập trung vào các nội dung: “Năng lực tổ chức, cá nhân 
quản lý, khai thác; hiện trạng sử dụng đất, mặt nước trong phạm vi bảo vệ đập, 

hồ chứa; Đánh giá hiện trạng an toàn công trình trước mùa mưa lũ năm 2023”; 
đề xuất giải pháp, phương án tháo gỡ tồn tại, khó khăn, tổng hợp báo cáo gửi về 
UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.  

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn hồ đập, hồ chứa thủy 
lợi theo quy định của Luật Thủy lợi, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP, ngày 

04/9/2018 của Chính phủ, các Văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện ban hành. Đồng 
thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ đập, hồ 

chứa đảm bảo an toàn công trình. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 
quan của huyện và các đơn vị quản lý hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để 

tập trung giải quyết các tồn tại trong quản lý, sử dụng đất, mặt nước thuộc phạm 
vi bảo vệ đập, hồ chứa như: cấp giấy chứng nhận sử dụng đất trong phạm vi bảo 

vệ công trình; trồng cây lâu năm, xây dựng công trình chưa được cấp phép của 
cơ quan có thẩm quyền; đắp bờ tạo ao trong lòng hồ, .... 

- Kiện toàn các tổ thủy nông, đảm bảo các tổ thủy nông có đầy đủ năng 
lực chuyên môn theo quy định và đảm bảo đủ lực lượng để quản lý, vận hành 
công trình theo quy định. 

- Chủ động phân bổ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cho công trình thủy lợi, 
đập, hồ chứa đã được phân bổ ngay từ đầu năm 2023 và khẩn trương thực hiện 
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sửa chữa các hư hỏng công trình bằng nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 
41/2020/NQ-HĐND, ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh để đảm bảo an toàn công 

trình trong mùa mưa lũ. 

- Thời gian báo cáo: Báo cáo các nội dung triển khai thực hiện nêu trên 

gửi về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trước ngày 

30/3/2023. 

2. Các Nhà máy Thủy điện Vĩnh Hà, Bắc Cuông, Phúc Long: Khẩn 

trương triển khai rà soát, bổ sung hoàn thiện, xây dựng phương án bảo vệ an 
toàn hồ, đập, vùng hạ du để trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định; thực 

hiện đúng quy trình vận hành xả lũ theo đúng quy định. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

 - Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, 
UBND các xã, thị trấn thực hiện quản lý, khai thác đập, hồ chứa đảm bảo an 

toàn, đồng thời phát huy hiệu quả kinh tế; chấn chỉnh công tác tham mưu báo 
cáo đảm bảo đúng, đủ nội dung và thời gian theo yêu cầu. 

 - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện thực 
hiện các quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình đập, hồ chứa thủy 

lợi trên địa bàn huyện; đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị quản lý 
vận hành hồ đập trên địa bàn huyện, triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với 
thực tế, phát huy hết công năng thiết kế và đảm bảo an toàn đập, hồ chứa. Tổng 

hợp tình hình, kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình đập, hồ chứa nước 
thủy lợi trên địa bàn huyện, báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT 

tỉnh Lào Cai theo quy định. 

 Căn cứ nội vào các nội dung chỉ đạo, UBND huyện Bảo Yên yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Thành viên BCH PCTT và TKCN huyện; 
- Lưu: VT, NN&PTNT. (Hưng) 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Nguyễn Việt Hà 
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