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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1596 /SNN-TL 

V/v đề xuất kinh phí thực hiện các 

quy định tại Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP  

Quảng Trị, ngày  02  tháng 10 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT 

  

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 122 hồ chứa, 02 đập dâng phải thực 

hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP. Để thực hiện các 

nội dung này, Sở Nông nghiệp và PTNT đang lập kế hoạch và kinh phí thực hiện 

dự kiến là 300,00 tỷ đồng trình UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt, trong đó chi 

thường xuyên là 152,850 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển là 147,150 tỷ đồng. 

 Thực hiện Quyết định số 4351/QĐ-BNN ngày 05/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc công bố danh mục, phân loại và phân giao nhiệm vụ quản 

lý đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 02 tỉnh trở lên. 

Theo quy định, hồ chứa nước Bàu Nhum liên quan đến 02 tỉnh là Quảng Bình và 

Quảng Trị và được giao cho tỉnh Quảng Trị quản lý.  

 Để thực hiện các nội dung quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật đối với hồ chứa nước Bàu Nhum; mặt khác để tạo tiền đề, làm 

công trình mẫu trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 114/2018/NĐ-CP 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng và khu vực Miền Trung nói chung. Sở Nông 

nghiệp và PTNT kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tấm bố trí kinh phí 

để thực hiện những nội dung sau:  

 - Lập quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước 

- Lắp đặt hoàn thiện thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa nước 

- Lắp đặt hoàn thiện thiết bị quan trắc KTTV chuyên dùng 

- Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành 

- Lắp đặt thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn đập và vùng hạ du đập 

- Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước 

- Bảo trì, sửa chữa hồ chứa nước 

- Xây dựng phương án bảo vệ công trình 

- Cắm mốc phạm vi bảo vệ lòng hồ 

- Xây dựng phương án ứng phó thiên tai,  

- Xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

- Kiểm tra báo cáo đánh giá an toàn đập 
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- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa nước 

 Mặt khác, công trình hồ chứa nước Bàu Nhum được xây dựng năm 1959, 

đưa vào sử dụng năm 1965 và được nâng cấp, sửa chữa năm 2019 với các hạng 

mục gồm đập đất, công trình tháo lũ, nhà quản lý và hệ thống điện. Hệ thống kênh 

mương và đường quản lý vận hành chưa được nâng cấp do đó hệ thống công trình 

Bàu Nhum chưa được đầu tư đồng bộ từ đầu mối đến kênh mương. 

 Trong khi nguồn kinh phí của tỉnh Quảng Trị đang gặp nhiều khó khăn, nhất 

là trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và đầu tư 

hoàn thiện công trình đồng bộ từ đầu mối đến kênh mương đối hồ chứa nước Bàu 

Nhum. Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan 

tâm, bố trí kinh phí cho tỉnh để thực hiện các nội dung trên với nguồn kinh phí là: 

90.150,0 triệu đồng. 

(Có phục lục chi tiết kèm theo 

 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị kính báo cáo./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Công ty TNHH MTV Quản lý, khai 

thác công trình thủy lợi; 

- Lưu VT. 

 

 
 

 

 
Hồ Xuân Hòe 
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KÊ HOẠCH VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 114/2018/NĐ-CP 

VÀ NÂNG CẤP, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC BÀU NHUM, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 (Kèm theo công văn số 1596 /SNN-TL ngày  02  tháng 10   năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT ) 

TT Nội dung 
K.phí thực hiện 

 (triệu đồng) 
Thời gian 

thực hiện 

1 Lập quy trình vận hành hồ chứa nước 225 2020 

2 Lắp đặt hoàn thiện thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa nước 300 2020 

3 Lắp đặt hoàn thiện thiết bị quan trắc KTTV chuyên dùng 675 2020 

4 Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành 750 2020 

5 Lắp đặt thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn đập và vùng hạ du đập 1.300 2020 

6 Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước 1.200 2020 

7 Bảo trì, sửa chữa hồ chứa nước  300 2020 

8 Xây dựng phương án bảo vệ 225 2020 

9 Cắm mốc phạm vi bảo vệ lòng hồ 1.200 2020 

10 Xây dựng phương án ứng phó thiên tai 150 2020 

11 Xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 300 2020 

12 Kiểm tra báo cáo đánh giá an toàn đập 150 2020 

13 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa nước 375 2020 

14 Sửa chữa nâng cấp công trình bảo đảm an toàn đập, hồ chứa  2020-2021 

14.1 Nâng cấp đường quản lý hồ chứa 12.500  

14.2 
Gia cố, sửa chữa nâng cấp Kênh chính đoạn 

 K5+867 đến K9+405 và từ K11+430 đến K14+721,5. 
70.500  

 Tổng cộng 90.150  

( Bằng chử : Chín mươi tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng)



 

Báo cáo đề xuất: Các nội dung đảm  bảo an toàn đập theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP  
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