
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

Số:  1551  /SNN-KHTC 
V/v tham gia ý kiến đối với chủ trương 

bổ sung gói thầu Lập quy trình vận 

hành hồ chứa đối với các hạng mục 

thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao 

an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  25 tháng 8 năm  2020 

Kính gửi:  

    - Chi cục Thủy lợi; 

    - Phòng Quản lý xây dựng công trình. 

                                      

Ngày 21/8/2020, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp 

và PTNT có Tờ trình số 779/TTr-BQLDA về việc đề nghị xin chủ trương bổ 

sung gói thầu Lập quy trình vận hành hồ chứa đối với các hạng mục thuộc Tiểu 

dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị. 

Theo đó, Nhiệm vụ và dự toán gói thầu C1-QuangTri-CS3: Tư vấn lập 

thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Lập kế hoạch vận hành và bảo dưỡng 

(O&M); Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPP) được Ngân hàng Thế giới thông 

qua ngày 01/6/2018 và được Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định 

số 203/QĐ-SNN ngày 15/6/2018. Thời điểm được Ngân hàng Thế giới thông 

qua và được Sở Nông nghiệp phê duyệt trước thời điểm Luật Thủy lợi số 

08/2017/QH14 có hiệu lực nên nội dung lập quy trình vận hành hồ chứa đối với 

11 hồ chứa nhỏ (trừ hồ Kinh môn) chưa được thực hiện theo quy định.  

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 18 và Khoản 2 Điều 24 Luật Thủy lợi; 

Để có cở sở xem xét, tham mưu UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị Chi cục Thủy lợi, Phòng Quản lý xây dựng công trình tổ chức kiểm tra, rà 

soát và có ý kiến đối với nội dung nêu trên. 

Ý kiến của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước 

ngày 27/8/2020 và bản mềm gửi theo địa chỉ hosyhien.quangtri@gmail.com 

để xem xét, tổng hợp./.  

Ghi chú: Đề nghị Chi cục Thủy lợi tổ chức kiểm tra, rà soát quy trình vận hành hiện có 

đối với các hồ chứa trong phạm vi dự án do địa phương quản lý. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên;                                                                                          
- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, KHTC(SH).                                                  

 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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