
  

   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1845  /SNN-TL           Quảng Trị, ngày 06  tháng 11  năm 2019 

V/v: Thẩm định Phương án ứng phó 

với tình huống khẩn cấp công trình 

thủy điện La Tó 

 

   

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. 

  

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 1634/SCT-QLNL ngày 

24/10/2019 của Sở Công Thương về việc thẩm định Phương án ứng phó với tình 

huống khẩn cấp công trình thủy điện La Tó. Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp 

và PTNT tham gia một số ý kiến như sau: 

1. Về cơ sơ pháp lý và bố cục phương án: Phương án được lập và trình bày 

dựa trên cơ sơ Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công 

thương Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và các văn bản pháp 

lý khác liên quan. 

2. Về nội dung phương án: Cơ bản thống nhất với nội dung phương án, tuy 

nhiên cần chỉnh sửa, bổ sung để làm rõ một số nội dung cụ thể như sau: 

- Mức độ ảnh hưởng tương ứng với từng kịch bản. 

- Phạm vi ngập lụt lụt vùng hạ du theo các tình huống xả lũ, theo các kịch 

bản cụ thể. 

- Biện pháp ứng phó tương ứng với các kịch bản (phương tiện, lực lượng 

ứng phó, cách thức thực hiện…). 

- Hình thức cảnh báo tương ứng với các kịch bản. 

- Trách nhiệm truyền tin của Chủ đập đến các cấp chính quyền. 

- Cập nhật danh sách Ban chỉ huy PCTT và TKCN: Tỉnh Quảng Trị, huyện 

Đakrông, xã Húc Nghì, thủy điện Đakrông 1, thủy điện Đakrông 3 và danh bạ 

điện thoại tương ứng. 

- Phụ lục danh sách lực lượng ứng cứu, danh mục vật tư, thiết bị và phương 

tiện phục vụ ứng cứu. 

- Theo quy định tại Điều 3, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước phân loại công trình đập 

thủy điện La Tó thuộc đập lớn. Vì vậy, đề nghị Sở Công thương chỉ đạo các Chủ 

đập xây dựng lại Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập tương ứng với các kịch bản 

đúng theo quy định tại Điều 27, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

 Phương án này Chủ đập chỉ xây dựng từ sau đập đến hợp lưu suối A Cho 

với sông Đakrông. Vì vậy, đề nghị Sở Công thương quan tâm chỉ đạo các Chủ 

đập phối hợp xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trên cùng 

lưu vực sông nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. 



Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Sở Công 

thương tổng hợp và chỉ đạo, yêu cầu Công ty Cổ phần Thành An hoàn thiện 

phương án trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT.                                                                        

 

 

 

 

 
Hồ Xuân Hòe 
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