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Kính gửi:  

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 1416/CT-BNN-TL ngày 10/3/2023 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong 
mùa mưa, lũ năm 2023; Văn bản số 1631 /VPCP-NN ngày 14/3/2023 của Văn 

phòng Chính phủ về việc quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy 
điện về việc xử lý vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi. Về nội dung này, Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

 1. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 
quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý đối với các 

công trình hồ, đập thủy lợi trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện: (i) Đẩy mạnh 
công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy 

lợi để nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, vận 
hành, khai thác hồ, đập thủy lợi; (ii) Kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi 

trước mùa mưa, lũ; (iii) Tiếp tục thực hiện việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi và bàn giao mốc chỉ giới cho UBND cấp xã nơi có công trình 

để phối hợp quản lý, bảo vệ; Kiên quyết xử lý các trường hợp xâm phạm gây mất 
an toàn công trình thủy lợi theo quy định của Pháp luật; (iv) Tham mưu UBND tỉnh 

trong việc cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động trong phạm 
vi bảo vệ công trình thủy lợi… 

 2. Sở Công thương: (i) Chỉ đạo các chủ đập, hồ chứa thủy điện tính toán 

tháo nước đệm, hạ bớt mực nước hồ, cử người theo dõi chặt chẽ đập trong thời 
gian mưa lũ, vận hành xả lũ theo đúng quy trình được duyệt và chủ động thông 

báo cho các địa phương phía hạ du trước khi xả lũ theo đúng quy định. (ii) Kiểm 
tra việc xây dựng, phê duyệt và thực hiện Phương án Ứng phó với thiên tai của 

chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện được quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-
BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ 
chứa thủy điện; Theo dõi, kiểm tra an toàn các hồ, đập chứa chất thải công nghiệp 

để đảm bảo không có sự cố xảy ra; Kiểm tra, đôn đốc các chủ hồ xả thải, đập thủy 
điện để khắc phục những tồn tại, phát sinh, nhằm đảm bảo an toàn hồ, đập trong 

quá trình vận hành, khai thác. 

 3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra đối với các công trình thủy 

lợi trên địa bàn được phân cấp quản lý. 
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- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt của các 
khu đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, 

sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trên địa bàn theo quy định trước khi xả 
thải vào công trình thủy lợi. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn chuẩn 

bị tốt công tác phòng, tránh, ứng phó với thiên tai theo phương châm “Bốn tại 
chỗ” theo Kế hoạch và Phương án UBND tỉnh đã ban hành; rà soát các khu vực 

xung yếu, vị trí có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng…, khu 
hầm, mỏ, hồ thủy lợi, thủy điện, hồ xả thải có nguy cơ ảnh hưởng để có biện pháp 

phòng ngừa đảm bảo an toàn về người và tài sản. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ huy PCTT tỉnh trong 
việc ứng phó với các sự cố hồ, đập thủy lợi, thủy điện… 

 4. Các sở, ban, ngành: Thành viên Ban Chỉ đạo PCTT và TKCN tỉnh, theo 

chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, 
UBND các địa phương triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được phân 

công tại Kế hoạch số 137 /KH-UBND ngày 14/3/2023; Quyết định số 552/QĐ-
UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về Phòng, chống thiên tai.  
 

 Căn cứ ý kiến chỉ đạo, các sở, ban, ngành, địa phương triển khai, thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- CT, PCT1; 
- Như trên; 
- Thành viên BCĐ phòng chống thiên tai và 
TKCN (Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 
20/7/2022); 
- CVP, PCVP3; 
- BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, KT1, NLN1,3. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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