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Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Xí nghiệp Khai thác CTTL Chi Lăng. 
 

Thực hiện Công văn số 970/SNN-TL ngày 26/5/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 

tỉnh Lạng Sơn mùa mưa, lũ năm 2022.  

 Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng  đề nghị UBND các xã, thị trấn, Xí 

nghiệp Khai thác CTTL Chi Lăng triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1652/CT-BNN-TCTL ngày 

18/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng 

cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022; 

Công văn số 519/UBND-NN ngày 30/3/2022 của UBND huyện Chi Lăng về việc 

thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ 

năm 2022. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy lợi thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản 

lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa 

chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện lập quy trình vận hành công trình thủy 

lợi trên địa bàn; rà soát, đánh giá các nội dung không còn phù hợp, báo cáo cấp 

có thẩm quyền khẩn trương điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm vận hành an toàn 

công trình và vùng hạ du đập. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc lập, rà soát phương án ứng phó thiên tai, phương 

án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập; rà soát 

đánh giá khả năng thoát lũ sau tràn các hồ chứa; hướng dẫn, tuyên truyền và tổ 

chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng 

hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu, vùng hạ du là thành phố, khu công 

nghiệp, khu đông dân cư. 

- Đôn, đốc, kiểm tra các chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách 

nhiệm đảm bảo an toàn các công trình đang thi công trên địa bàn; các công trình 

đang thi công xây dựng phải đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. Tăng cường công 



tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về 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 vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động 

người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi. 

 2. Xí nghiệp Khai thác CTTL Chi Lăng 

- Chủ động  phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm 

tra, rà soát các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa lớn để chủ động xây 

dựng phương án bảo đảm an toàn công trình; xây dựng phương án cụ thể ứng phó 

khi có sự cố thiên tai xảy ra; Báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện khi có sự cố bất thường xảy ra. 

- Tổ chức thực hiện lập và điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai, phương 

án ứng phó với tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập; quan trắc công trình, 

khí tượng thủy văn; lập quy trình vận hành; kê khai đăng ký an toàn đập; cắm 

mốc phạm vi bảo vệ… lập quy trình vận hành hồ chứa nước do đơn vị quản lý 

(Thực hiện theo TTHC đã được phê duyệt theo Quyết định số Quyết định 

2609/QĐ-UBND ngày 1512/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn) 

và các quy định khác về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị 

định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ. 

- Tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết; cử cán bộ thường trực tại 

công trình và phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, theo 

dõi công trình để phát hiện và xử lý ngay giờ đầu khi có sự cố xảy ra; bố trí đủ 

vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa chữa, thay thế khi có sự cố vận 

hành; tổ chức  nạo vét khơi thông dòng chảy tràn xả lũ, kênh thoát lũ, nhằm chủ 

động vận hành các công trình khi dự báo có mưa lớn xảy ra.  

- Thường xuyên cập nhật thông tin vận hành, mực nướccác hồ chứa lên 

trang điện tử thu thập thông tin điều  hành  hệ  thống  thủy  lợi  của  Tổng  cục  

Thủy  lợi  (địa  chỉ: www.thuyloivietnam.vn)  và  báo  cáo  các  ngành chức 

năng để chỉ đạo, xử lý kịp thời. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, Xí nghiệp 

Khai thác CTTL chi lăng nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục thủy lợi;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, NN (HT). 
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