
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG  NGHIỆP & PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1207  /SNN-TL 
Về việc tăng cường công tác quản lý 

đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, 

chống bão, lũ năm 2020 

Quảng Trị,  ngày  10 tháng  7  năm 2020 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Thực hiện Công văn số 2937/UBND-NN ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh 
về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống 
bão, lũ năm 2020; Sở Nông  nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, 
thành phố có các tuyến đê, kè đi qua phối hợp và triển khai thực hiện những nội 
dung sau: 

1. Kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống đê điều và xây dựng 
phương án hộ đê năm 2020 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường, thị 
trấn tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng các tuyến đê, kè thuộc địa bàn 
quản lý nhằm kịp thời phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe 
dọa đến an toàn các công trình; 

- Tổ chức xây dựng phương án hộ đê theo phương châm "4 tại chỗ” đảm 
bảo phù hợp theo địa bàn quản lý. Đối với các tuyến đê, kè đi qua địa bàn từ 02 
xã trở lên UBND cấp huyện phê duyệt phương án hộ đê toàn tuyến, đối với các 
tuyến thuộc địa bàn 01 xã UBND cấp huyện xem xét phê duyệt hoặc giao 
UBND cấp xã phê duyệt, trên cơ sở đó tổ chức diễn tập phương án hộ đê đối với 
các tuyến xung yếu nhằm chủ động ứng phó trong mùa mưa bão. 

(Nội dung đánh giá hiện trạng đê điều và xây dựng phương án hộ đê có 
phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Khắc phục, tu bổ, sửa chữa hư hỏng các tuyến đê, kè trước mùa 
mưa bão năm 2020 

- Chủ động cân đối, bố trí nguồn ngân sách địa phương, huy động lực 
lượng, vật tư, phương tiện khẩn trương tu bổ, khắc phục các hư hỏng đảm bảo 
an toàn công trình trước mùa mưa bão; đối với những hư hỏng lớn vượt quá khả 
năng của địa phương kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp; 

- Chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan (đối với các nguồn vốn do 
địa phương quản lý) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình 
liên quan đến đê điều trước mùa mưa bão, đặc biệt là các công trình khắc phục, 
xử lý khẩn cấp sạt lở đê điều, bờ sông, bờ biển, đồng thời có phương án ứng phó 
đảm bảo an toàn khi có mưa bão. 

3. Đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý đê điều 

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các văn bản Quy phạm pháp luật 
hiện hành của nhà nước liên quan đến đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển đến 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Triển khai thực hiện nghiêm các văn 
bản chỉ đạo, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, 
UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đê điều; 
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- Tổ chức bàn giao các tuyến đê, kè trên địa bàn cho UBND các xã, 
phường, thị trấn trực tiếp quản lý, khai thác, bảo vệ theo Quyết định số 
17/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh. Trong quá trình bàn giao 
phải lập hồ sơ đánh giá hiện trạng công trình (chiều dài tuyến, số lượng công 
trình trên tuyến, hiện trạng nâng cấp, tình hình hư hỏng...); 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn bố trí lực lượng tổ chức quản lý 
các công trình, trong đó cần tập trung vào công tác vận hành khai thác, theo dõi, 
kiểm tra hư hỏng, sạt lở; bố trí lực lượng thực hiện tuần tra, canh gác, bảo vệ 
công trình trong mùa mưa lũ để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố về đê điều. 
Thống kê, đánh giá đội ngũ trực tiếp quản lý, vận hành công trình trên địa bàn, 
xây dựng kế hoạch tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho các lực 
lượng này nhằm đảo bảo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

- Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai công tác quản lý 
đê điều tại địa phương. 

4. Quản lý phạm vi bảo vệ công trình đê điều 

-  Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra thực địa dọc các tuyến 
đê, kè, tuyên truyền, phổ biến các nội dung tại Quyết định số 17/2017/QĐ-
UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh tới các tổ chức, cá nhân có đất, công 
trình và nhà ở nằm trong hành lang bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển 
được biết, nắm bắt để tuân thủ quy định. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp 
và PTNT trong quá trình tiến hành cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công 
trình; 

- Rà soát, tổng hợp danh mục, số lượng các công trình, nhà ở, diện tích 
đất (sản xuất, thổ cư,...) nằm trong phạm vi bảo vệ công trình báo cáo về Sở 
Nông nghiệp và PTNT để phối hợp xây dựng kế hoạch, biện pháp xử lý trình 
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện; 

- Thành lập, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ đê điều; các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh 
doanh cát, sỏi lòng sông trái phép gây mất an toàn đê điều trên địa bàn để kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm 
pháp luật về đê điều. Thống kê tình hình vi phạm, kết quả xử lý, định kỳ hàng 
quý báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, tổng hợp. 

- Kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ việc cấp đất đối với các dự án có liên 
quan đến đê điều và bãi sông nhằm đảm bảo phù hợp, tuân thủ Luật Đê điều, 
Luật Phòng chống thiên tai và các quy định hiện hành. 

5. Công tác quản lý, khai thác, bảo vệ, duy tu thường xuyên công 

trình 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai công tác quản lý, khai 
thác, bảo vệ, duy tu thường xuyên công trình đê điều như sau: 

+ Thường xuyên kiểm tra, phát hiện hư hỏng, sạt lở dọc các tuyến đê, kè. 
Đối với những vị trí hư hỏng, sạt lở nhỏ cần tiến hành huy động lực lượng, 
phương tiện thực hiện ngay công tác tu bổ, sửa chữa nhằm hạn chế khả năng mở 
rộng thêm các hư hỏng trên tuyến. Đối với những hư hỏng lớn và vượt quá khả 
năng thực hiện của địa phương cần phải báo cáo kịp thời lên cấp trên để có giải 
pháp xử lý; 
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+ Tiến hành phát quang, vệ sinh, cắt tỉa cây dọc các tuyến đê đã được 

cứng hóa. Đối với các tuyến chưa nâng cấp cần phát quang mặt đê đảm bảo 

phục vụ giao thông dân sinh và ứng cứu trong mùa mưa bão; 

+ Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị tại các công trình trên tuyến 

(máy đóng mở, trục vít, cửa phai...), sửa chữa, thay thế thiết bị khi bị hư hỏng. 

Vận hành đúng quy trình, đặc biệt không để xâm nhập mặn vào nội đồng, đảm 

bảo ngăn mặn giữ ngọt, tiêu úng phục vụ sản xuất; 

+ Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các hoạt động gây ảnh hưởng đến an 

toàn công trình như: đục phá, làm nhà tạm, sử dụng phương tiện vượt quá tải 

trọng, khai thác cát sỏi trong phạm vi bảo vệ công trình.... Tuyên truyền, nâng 

cao ý thức của cộng đồng trong việc bảo vệ đê điều; 

+ Tổ chức chăm sóc, bảo vệ rừng cây chắn sóng, chắn cát dọc các tuyến 

đê đã được trồng và tuân thủ các các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng 

phòng hộ. Tổ chức triển khai trồng thêm tại các vị trí phù hợp nhằm bảo vệ hệ 

thống đê điều. Nghiêm cấm việc khai thác rừng cây chắn sóng, chắn cát trong 

phạm vi bảo vệ đê điều khi chưa được sự đồng ý của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Hàng năm trước mùa mưa bão, chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND 

các xã, phường, thị trấn tiến hành đánh giá hiện trạng công trình đê điều và xây 

dựng phương án hộ đê. Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình và phương án hộ 

đê gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi trước ngày 10 tháng 5 

hàng năm để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Giao Chi cục Thủy lợi theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các địa phương, 

đơn vị tổ chức triển khai các nội dung liên quan nhằm tăng cường công tác quản 

lý đê điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống bão, lũ năm 2020, tổng hợp kết quả 

báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, chỉ đạo. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

quan tâm phối hợp thực hiện thực hiện những nội dung trên và tổng hợp kết quả 

gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi trước ngày 10/8/2020 để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng: QLXDCT, KH-TC; 

- Lưu: VT, CCTL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 

 



Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số  1207 /SNN-TL ngày  10 / 7 /2020 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Quảng Trị) 

I. Nội dung đánh giá hiện trạng đê điều 

1. Đánh giá cao trình của đê tại thời điểm kiểm tra so với cao trình thiết 

kế, khả năng đảm bảo an toàn tương ứng với các chỉ tiêu thiết kế (mực nước lũ, 

triều, cấp bão). 

2. Xác định số liệu cụ thể về hiện trạng cao trình đê, mặt cắt ngang đê, cây 

chắn sóng, hiện trạng mặt đê, đường hành lang chân đê. 

3. Đánh giá hiện trạng kè bảo vệ đê, cống trên đê (trong đó nêu rõ các 

cống trên đê bị hư hỏng, xuống cấp). 

4. Chiều dài các tuyến đê đã được nâng cấp, các tuyến đang thi công dở 

dang, các tuyến còn lại chưa nâng cấp. 

Một số lưu ý khi thực hiện: một số đoạn đê đã được nâng cấp nhưng 

chưa đảm bảo cao trình hoặc bị hư hỏng và các đoạn chưa được nâng cấp cần 

nêu cụ thể trong báo cáo để chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng, 

chống trong mùa mưa bão. 

II. Nội dung xây dựng phương án hộ đê 

1. Xác định các tuyến, khu vực trọng điểm xung yếu 

Việc xác định trọng điểm xung yếu phải căn cứ vào kết quả đánh giá hiện 

trạng đê điều so với yêu cầu chống lũ, bão, ngăn triều theo chỉ tiêu thiết kế và 

quá trình theo dõi, quản lý cũng như các sự cố đã xảy ra trong các năm trước, từ 

đó dự tính những khả năng có thể xảy ra sự cố khi có bão, lũ, triều cao và chỉ ra 

mức độ nguy hiểm theo tiêu chí: 

a) Về đê: 

- Các tuyến đã nâng cấp nhưng chưa đủ cao trình thiết kế hoặc mặt cắt đê 

không đảm bảo an toàn khi lũ chính tràn qua đê; 

- Các vị trí đê bị hư hỏng (mặt đê, mái đê); 

- Những đoạn đê chưa được nâng cấp; 

- Những khu vực có các hoạt động nạo vét, khai thác cát, sỏi có khả năng 

ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê. 

b) Về kè bảo vệ đê: Những vị trí dòng chảy áp sát chân kè, địa chất khu 

vực yếu có khả năng sạt trượt mái kè. 

c) Về cống dưới đê: 

- Những cống đã bị hư hỏng chưa được nâng cấp hoặc xây mới; 

- Những cống đã được nâng cấp nhưng bị sự cố (rò rỉ, thấm qua mang 

cống, đáy cống, sụt lún, nứt gãy, hư hỏng chửa phai…). 

- Cống đã được xây mới nhưng chưa làm việc trong điều kiện có lũ, triều 

cao hoặc cống đang xây dựng. 

d) Các vị trí đã xảy ra sự cố trong các năm trước (trong đó nêu rõ sự cố 

nào đã được xử lý, sự cố nào chưa được xử lý): 
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Tổng hợp các trọng điểm, khu vực xung yếu theo các tuyến đê. 

2. Xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm 

- Trên cơ sở hiện trạng các tuyến đê, các trọng điểm, khu vực xung yếu, 

dự kiến những tình huống bất lợi hoặc các sự cố có thể xảy ra; 

- Xây dựng các phương án kỹ thuật xử lý tương ứng các tình huống, sự cố 

(trong đó cần xác định khối lượng vật tư, phương tiện, thiết bị, nhân lực, bản vẽ 

sơ bộ giải pháp xử lý….); 

- Phân công trách nhiệm và sự phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân tham gia 

thực hiện phương án xử lý; 

Yêu cầu đối với việc xây dựng và phê duyệt phương án: 

- Mỗi phương án phải có thuyết minh cụ thể và phải được được UBND 

các huyện, thị xã, thành phố hoặc UBND các xã, phường, thị trấn phê duyệt làm 

cơ sở tổ chức thực hiện. 

- Sau khi có phương án được duyệt, cần triển khai việc chuẩn bị, tổ chức 

kiểm tra, diễn tập, phát hiện những bất cập, chưa phù hợp để điều chỉnh, bổ sung 

kịp thời. 

 (Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều và phương án hộ đê gồm 
thuyết minh và các phụ lục chi tiết kèm theo)  

III. Đề xuất danh mục tu bổ, sửa chữa đê, kè (đối với những hư hỏng 

vượt quá khả năng cân đối của địa phương) 

 Lập danh mục đề xuất tu bổ, sửa chữa công trình đê, kè đối với những hư 

hỏng vượt quá khả năng cân đối của địa phương theo biểu sau: 

TT 
Tên tuyến 

đê, kè 

Địa điểm 

(thôn, xã) 

Lý trình 

(Km÷Km) 

Chiều 

dài (m) 

Hiện 

trạng 

hư 

hỏng 

Giải 

pháp xử 

lý 

Dự trù 

kinh phí 

(Triệu 

đồng) 

...        

...        

 IV. Thống kê tình hình và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều 

TT 

Tên 

tuyến đê, 

kè 

Hoạt động 

vi phạm 

Tổ chức, 

cá nhân 

vi phạm 

Địa điểm 

(thôn, xã) 

Lý trình 

(Km÷Km) 

Kết 

quả xử 

lý 

Kiến 

nghị, 

đề xuất 

...        

...        
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