
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:         /SNN-TL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 

V/v theo dõi, khắc phục sự cố công 

trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. 
 

                     

Kính gửi:   

- UBND các huyện: Bắc Sơn, Tràng Định; 

- Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 3574/VP-KT của Văn phòng UBND tỉnh ngày 

09/8/2022 về việc sửa chữa, khắc phục sự cố công trình thủy lợi. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện: Bắc Sơn, Tràng 

Định, Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn triển khai một số nội 

dung như sau: 

1. UBND các huyện: Bắc Sơn và Bình Gia  

- Chỉ đạo UBND các xã liên quan phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp khai 

thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn  trong việc theo dõi, xử lý đảm bảo an toàn 

cho các công trình thuỷ lợi đang có sự cố xảy ra gồm các hồ: Phai Thuống, xã 

Trấn Yên; Khau Hường, xã Chiến Thắng; Khuôn Ngần, xã Đồng Ý; Hua Khao, 

xã Quốc Khánh; Cao Lan, xã Quốc Khánh; Kéo Quân, xã Tri Phương; Khuổi 

Hin, xã Chi Lăng; Thông tin, khuyến cáo đến người dân vùng ảnh hưởng ở hạ 

du, chủ động xây dựng phương án xử lý, ứng cứu trong trường hợp xảy ra sự cố. 

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc vận hành các công trình thủy lợi trên địa 

bàn; rà soát và có giải pháp xử lý hạ du gây ách tắc, không đủ khả năng thoát lũ 

khi vận hành xả lũ của hồ chứa thủy lợi. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn để đưa ra các giải pháp 

chỉ đạo kịp thời; 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 công trình; 

2. Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn: 

- Chỉ đạo Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Sơn và Tràng Định: 

+ Cử cán bộ theo dõi chặt chẽ và báo cáo tình hình hằng ngày diễn biến sự 

cố các hồ chứa: Phai Thuống, xã Trấn Yên; Khau Hường, xã Chiến Thắng; 

Khuôn Ngần, xã Đồng Ý; Hua Khao, xã Quốc Khánh; Cao Lan, xã Quốc 

Khánh; Kéo Quân, xã Tri Phương; Khuổi Hin, xã Chi Lăng; Chủ động và phối 

hợp với chính quyền điều tiết mực nước trong hồ hợp lý để đảm bảo dung tích 

phòng lũ, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có vấn đề bất thường để 

được giải quyết; 
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+ Chủ động bố trí nhân lực, vật tư, vật liệu cần thiết để khắc phục tạm thời 

các sự cố và sẵn sàng xử lý khi phạm vi vùng thấm mở rộng (phương án xử lý và 

khối lượng dự kiến đính kèm) 

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc Công văn số 477/SNN-TL ngày 

25/3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện công tác bảo đảm an 

toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022 

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

 

 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - UBND tỉnh (b/c); 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Chi cục Thuỷ lợi; 

  - Phòng QLXDCT; 

 - Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THUYÊT MINH PHƯƠNG ÁN  

XỬ LÝ MẠCH SỦI THÂN ĐẬP 

 

  

* Biện pháp xử lý: 

 - Chọn biện pháp xử lý bằng giếng lọc ngược.  

 - Yêu cầu của giếng lọc ngược:  

+ ChiÒu cao cña giÕng ph¶i cao h¬n mùc níc trong 

hå; 

+ Níc dÒnh lªn ®¶m b¶o níc trong; 

 + Thoát nước dễ dàng, nước thoát ra là nước trong. 

 - Có thể xử lý một trong hai phương pháp sau: 

 * Phương pháp 1: Tạo giếng lọc bằng phên nứa và bao tải đất: 

- Xác định vị trí bị đùn sủi, nút cúi rơm vào lỗ sủi, định vị bán kính giếng 

cách tâm lỗ sủi từ (0,6-:-0,7)m;  

- Đóng cọc tre quây tròn với khoảng cách 20cm/cọc tạo thành giếng, vòng 

ngoài cách vòng trong từ (0,3-:-0,4)m; 

- Dùng phên nứa, cót quấn quanh cọc tre sau đó phủ lớp bạt chống thấm; 

- Đắp bao tải đất (hoặc đất rời) vào phần ô trống vành khăn trong hàng 

cọc, đắp phải cao hơn mực nước trong hồ.  

 - Sau khi tạo giếng xong ta xử lý bằng tầng lọc ngược với trình tự như 

sau: 

 + Thả gạch củ đậu để giảm lưu tốc và phân tán dòng chảy; 

 + Lần lượt rải các lớp lọc thứ tự từ dưới lên trên: Cát thô, đá (1x2)cm, đá 

(6x8)cm mỗi lớp dày (25-:-30)cm. 

 + Bắc máng dẫn nước trong giếng ra ngoài. 

 * Phương pháp 2: Giếng lọc quây bằng tôn quấn tròn. 

- Xác định vị trí lỗ sủi, nút cúi rơm vào lỗ sủi để giảm lưu tốc dòng chảy. 

- Đóng cọc tre quây tròn định vị bán kính giếng cách tâm lỗ sủi từ (0,6-:-

0,7)m; khoảng cách các cọc 20cm/cọc.  

 - Dùng tôn lá quây bên ngoài hàng cọc tạo thành giếng cho nước dềnh lên 

cao hơn mực nước trong hồ. 

 - Đắp bao tải đã dồn đất quây bên ngoài tạo thành bờ giếng với đáy bờ 

B=1,5m, đỉnh bờ b=0,5m, cao H=1,2m. Trong quá trình đắp phải đảm bảo giữ 

cho thành giếng không bị đổ vào trong. 
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 - Sau khi tạo giếng xong ta xử lý bằng tầng lọc ngược với trình tự như 

trên và bắc máng dẫn nước trong giếng ra ngoài. 

KHỐI LƯỢNG VẬT TƯ 1 GIẾNG LỌC NGƯỢC (Dự kiến vùng bị đùn, sủi có 

kích thươc 10x10m) 

 

TT Thành phần tiêu hao Đơn vị Khối lượng 

1 Tôn lá dầy 0,8 ly cao 1,4m m 04 

2 Cọc tre 1,5m -:- 2m cọc 20 

3 Gạch vỡ  m3 0,5 

4 Cát thô  m3 0,5 

5 Đá 1x2cm  m3 0,5 

6 Đá 6x8cm  m3 0,5 

7 Đất đắp m3 07 

8 Bao tải dứa (60*100) cm chiếc 50 

9 Ống nhựa làm máng dẫn nước m 04 

10 Rơm kg 05 

11 Vồ đóng cọc chiếc 04 

12 Xẻng chiếc 05 

13 Cuốc chiếc 05 

14 Dao tông chiếc 05 

TT Thành phần tiêu hao Đơn vị Khối lượng 

22 Nhân công người 20 

23 Dây buộc bao cuộn 01 

 Tổng cộng   

 

* Phân công nhiệm vụ:  

  Quây giếng: 6 người (gồm 2 đóng cọc, 2 nẹp tôn, 2 đẽo và vận chuyển 

cọc); đóng bao đất, cát, đá: 6 người ( 2 cuốc, 2 xúc vào bao, 2 buộc bao); 4 

người đắp bờ giếng; còn lại vận chuyển và phục vụ khác. 
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