
  

   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1243 /SNN-TL 

V/v thực hiện quy định pháp luật 

về quản lý an toàn đập, hồ chứa 

nước trong giai đoạn xây dựng 

Quảng Trị, ngày  14  tháng 7 năm 2020 

   

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 

PTNT tỉnh. 

 

Thực hiện văn bản số 2996/UBND-NN ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trong 

giai đoạn xây dựng. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành 

phố, thị xã, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT 

(hiện đang quản lý các công trình đập, hồ chứa nước trong giai đoạn xây dựng, 

nếu có) thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Rà soát kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước đang trong giai đoạn xây dựng trên địa bàn thuộc phạm vi 

quản lý (theo phục lục kèm theo).  

- Rà soát các nội dung thực hiện theo quy định, kinh phí thực hiện các nội 

dung trên trong tổng mức đầu tư của dự án. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề 

xuất trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục 

Thủy lợi số 182 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị) trước ngày 25/7/2020. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, CCTL.                                                                        

 

 

 

 

 
Hồ Xuân Hòe 

 
 
 



  

PHỤ LỤC 

 (Kèm theo công văn số: 1243 /SNN-TL ngày 14 /7/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT Quảng Trị) 
 

TT Nội dung thực hiện Ghi chú 

I Các nội dung thực hiện ngay khi khởi công 

1 
Lập và thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công 

trình và vùng hạ du. 

Quy định tại Khoản 2, Điều 

18 Luật Thủy lợi và Điều 6, 

Nghị định số 114/2018/NĐ-

CP 

2 Lập và thực hiện phương án ứng phó thiên tai 
Thực hiện theo Điều 22, 

Luật Phòng chống thiên tai 

II Các nội dung hoàn thành sau khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 

1 Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước 
Điểm a, khoản 1, Điều 10 

Nghị định 114/2018/NĐ-CP 

2 Lập Quy trình vận hành hồ chứa nước 
Điểm a, khoản 3, Điều 11 

Nghị định 114/2018/NĐ-CP 

3 Lập Quy trình vận hành cửa van 
Điểm c, khoản 1, Điều 5 

Nghị định 114/2018/NĐ-CP 

4 Lập Quy trình bảo trì công trình 

Thực hiện theo các quy định 

pháp luật về bảo trì công 

trình xây dựng 

5 Kiểm tra công tác nghiệm thu đập, hồ chứa nước 
Khoản 1, Điều 8 Nghị định 

114/2018/NĐ-CP 

6 Lập và lưu trữ hồ sơ đập, hồ chứa nước 
Khoản 1 và 4 Nghị định 

114/2018/NĐ-CP 

7 Lắp đặt thiết bị và quan trắc công trình đập, hồ chứa nước Khoản đ, e, g, h, khoản 1, 

Điều 5; khoản 1, Điều 14; 

khoản 1,3 Điều 15 Nghị 

định 114/2018/NĐ-CP  

8 Lăp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng 

9 
Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin 

cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du 

10 Cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước 

Điểm a, khoản 4, Điều 23 

Nghị định 114/2018/NĐ-

CP; Điều 18, 19 Thông tư 

05/2018/TT-BNNPTNT 

11 Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước 
Khoản 1, 2 Điều 23 Nghị 

định 114/2018/NĐ-CP 

12 Phương án ứng phó thiên tai 

Điểm b, khoản 4, Điều 5 

Nghị định 114/2018/NĐ-

CP; Điều 22 Luật Phòng 

chống thiên tai 

13 Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

Khoản 5, Điều 5 và khoản 3 

Điều 25 Nghị định 

114/2018/NĐ-CP 

14 Xây dựng hệ thống cơ sở đập, hồ chứa nước 
Điểm i, khoản 1 Điều 5 

Nghị định 114/2018/NĐ-CP 
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