
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /SNN-TL 
V/v bảo đảm an toàn công trình thủy lợi 

đề phòng mưa lớn trên địa bàn tỉnh. 

Lạng Sơn, ngày      tháng  9  năm 2021 

       

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn; 

- Ban QLDA Công trình Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2; 
 

 

Thực hiện Công điện số 1684/CĐ-TCTL-ATĐ ngày 17/9/2021 của Tổng cục 

Thủy lợi về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn ở khu vực 

Miền núi phía Bắc; 

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí Tượng thủy văn quốc gia, do ảnh 

hưởng của rìa áp cao cận nhiệt đới suy yếu, từ đêm nay đến ngày 20/9, ở vùng núi 

Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 – 

200mm/đợt. Mưa lớn có nguy cơ gây uy hiếp an toàn công trình thủy lợi, nhất là 

các hồ chứa nước nhỏ, xung yếu, đang thi công, các hồ chứa đầy nước. 

Để bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị quản 

lý công trình, chủ đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi theo chức năng, nhiệm vụ 

tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ thông tin thời tiết, dự báo mưa, bão của các cơ quan 

chuyên ngành khí tượng thủy văn và chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền để thực hiện 

phương án bảo đảm an toàn, vận hành công trình thủy lợi bảo đảm phục vụ sản 

xuất, dân sinh khi có ngập lụt, úng xảy ra.  

2. Triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đặc 

biệt quan tâm an toàn các hồ chứa nước đang thi công, hồ chứa xung yếu, hồ chứa 

nhỏ và các hồ chứa đã tích đầy nước hoặc đang có mức trữ cao. 

3. Đối với các hồ chứa chưa tích được nước, thực hiện chủ động tích nước 

hợp lý đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối 

an toàn công trình. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ 

du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra xự cố. 

4. Chuẩn bị sẵn sàng phương án, phương tiện khi xảy ra ngập lụt, úng phải 

khẩn trương thực hiện các phướng án bảo đảm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại. 

5. Các chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn 

các công trình đang thi công; Đẩy nhanh tiến độ thi công các Dự án đang triển khai 

thực hiện, dự án khắc phục các công trình đập, hồ chứa bị hư hỏng do ảnh hưởng 

bão, lũ và các hồ có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa lũ; tuyệt đối không 
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triển khai đào mở móng mới ở các công trình có ảnh hưởng lớn tới an toàn của 

người dân sinh sống xung quanh; 

6. Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 chủ động xây dựng và thực 

hiện phương án đảm bảo an toàn cho công trình thủy lợi Bản Lải, vùng hạ du đập 

theo quy định cũng như đảm bảo an toàn trong vùng lòng hồ công trình thủy lợi 

Bản Lải khi công trình hiện nay đang tích nước; 

7. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp 

luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công 

trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; 

tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi; 

8. Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; với các hồ chứa đã 

tích đầy nước hoặc có mức trữ cao, cần theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước đến để có 

phương án vận hành phù hợp, thường xuyên báo cáo mực nước các hồ chứa đến 

các cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp xử lý; thực hiện theo phương châm 

“bốn tại chỗ” khi có tình huống bất thường hoặc nguy cơ xảy ra sự cố công trình. 

9. Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, sự cố công 

trình và vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng về Văn phòng 

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Địa chỉ liên lạc và báo cáo: Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 

Điện thoại: 02053.812.700; 02053.819.929; Fax: 02053.811.326 

Email: pclblangson@gmail.com; qlctcctl@gmai.com. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Công Thương; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLXD, KHTC; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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