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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH
Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thuỷ lợi
trước mùa mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2019 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi
trong mùa mưa, lũ 2019; Công văn số 430/TCTL-ATĐ ngày 29/3/2019 của Tổng
cục Thủy lợi về việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong
mùa mưa, lũ 2019 và Công văn số 296/UBND-KTN ngày 10/4/2019 của UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi
trong mùa mưa, lũ 2019.
Trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra đánh giá hiện trạng an toàn
đập, hồ chứa thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT xây
dựng Kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình thuỷ lợi trước mùa
mưa, lũ năm 2019 trên địa bàn một số huyện, thành phố như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình thuỷ lợi trước mùa mưa,
lũ năm 2019 nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố hư hỏng công trình thủy lợi
thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương, đơn vị, bảo đảm công trình vận hành an
toàn phục vụ công tác phòng chống thiên tai.
- Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót trong công tác quản lý công
trình thủy lợi; nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây
dựng liên quan tới các công trình đầu mối thủy lợi, các công trình kè sông suối hay
các công trình có ảnh hưởng tới cộng đồng dân cư;
- Kiểm tra và xử lý giải tỏa các vật cản khác trên các sông, suối bảo đảm
thông thoáng lòng dẫn, phục vụ tiêu thoát nước chống úng ngập; kịp thời chỉ đạo,
tổ chức thực hiện xử lý dứt điểm những vụ việc vi phạm, lấn chiếm hành lang bảo
vệ công trình thủy lợi gây mất an toàn cho công trình.
2. Yêu cầu
Công tác kiểm tra tuân thủ đúng quy định về an toàn công trình thủy lợi; kết
quả kiểm tra phải phản ánh được tính trung thực, khách quan và đề xuất kịp thời biện
pháp xử lý khi công trình có nguy cơ mất an toàn cao.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN KIỂM TRA
1. Thành phần Đoàn kiểm tra
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT: Trưởng đoàn;
- Các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Quản lý xây dựng công trình;
- Chi cục Thủy lợi.
b) Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn
- Lãnh đạo Công ty và Phòng Quản lý khai thác công trình;
- Lãnh đạo Xí nghiệp Quản lý khai thác CTTL các huyện, thành phố trên địa
bàn được kiểm tra.
c) UBND các huyện, thành phố
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế
thành phố.
2. Nội dung, phương pháp kiểm tra
2.1. Nội dung kiểm tra
- Công tác tổng kết phòng, chống thiên tai năm 2018; xây dựng Kế hoạch,
phương án phòng, chống thiên tai năm 2019 cũng như tình hình quản lý sử dụng
trang thiết bị phòng, chống thiên tai.
- Tình hình quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn.
- Hiện trạng các công trình thủy lợi, tình hình nguồn nước phục vụ sản xuất
(dòng chảy, dung tích trữ của các hồ chứa nước...);
- Phương án cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, kế hoạch tưới và tình
hình triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019,...
- Phương án chống hạn đối với những vùng thiếu nước sản xuất, tình hình
quản lý sử dụng trang thiết bị phục vụ chống hạn, bố trí kinh phí hỗ trợ chống hạn
năm 2019 (nếu có).
2.2. Phương pháp kiểm tra
- Kiểm tra thực tế một số hồ chứa xung yếu, hư hỏng hoặc mất an toàn (theo
Biểu tại Mục 3);
- Sau khi kiểm tra tại hiện trường, Đoàn làm việc tại UBND các huyện,
thành phố nghe báo cáo về Kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2019
và đề xuất kiến nghị của các đơn vị.
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- Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thông báo kết quả
kiểm tra tới các bên liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những nội dung
vượt thẩm quyền.
3. Thời gian, địa điểm kiểm tra (Tập trung tại Phòng Nông nghiệp và
PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố)
Các huyện,
TT
Thời gian
Kiểm tra thực tế
Ghi chú
thành phố
8h00' ngày
1 Tràng Định
Khuổi Hin, Kéo Quân
24/4/2019
14h00' ngày
2 Văn Lãng
Kéo Páng, Bản Lếch 2
24/4/2019
07h30' ngày
Lệ Minh, Khun Toòng,
Công trình
3 Cao Lộc
25/4/2019
Trục Hồ
kiểm tra thực
14h00' ngày
Bó Diêm, Thâm Sỉnh,
tế có thể thay
4 Thành Phố
25/4/2019
Lẩu Xá
đổi theo đề
xuất của
8h00' ngày
5 Bắc Sơn
Thâm Thuông, Rọ Nghè
UBND các
26/4/2019
huyện, thành
14h00' ngày
Rọ Thín, Rọ Nậm, Nà
6 Bình Gia
phố.
26/4/2019
Khoang
08h00' ngày
7 Hữu Lũng
Đắp Đề, Cốc Lùng
03/5/2019
08h00' ngày
Khuổi Quật, Bản Chành,
8 Lộc Bình
07/5/2019
Nà Diều, Bản Nùng
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đoàn kiểm tra chủ động tiến hành kiểm tra theo lịch; Các phòng cử lãnh
đạo (hoặc cán bộ có chuyên môn thuộc lĩnh vực kiểm tra) tham gia để việc kiểm tra
đạt chất lượng; Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT bố phương tiện phục vụ
Đoàn kiểm tra.
2. UBND các huyện, thành phố; Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Lạng
Sơn căn cứ vào Kế hoạch này chuẩn bị báo cáo, bố trí các thành phần làm việc với
Đoàn kiểm tra; Chuẩn bị phòng làm việc và cử người tham gia buổi kiểm tra tại
hiện trường công trình.
3. Đối với các huyện chưa được kiểm tra theo lịch, đề nghị báo cáo bằng văn
bản theo nội dung tại Mục 2.1 gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy lợi
theo địa chỉ: 160A, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, bản
mềm gửi Email: qlctcctl@gmail.com) để tổng hợp.
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Kế hoạch này thay cho giấy mời, đề nghị các đơn vị tham gia kiểm tra đúng
thời gian, địa điểm nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi về thời gian
Đoàn kiểm tra sẽ thông báo sau./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Thủy lợi;
- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng: KHTC; QLXDCT;
- Văn phòng Sở (bố trí xe);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phúc Đạt
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