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Về việc rà soát, đánh giá hiện trạng 

công trình thủy lợi sau mùa mưa, lũ 

năm 2021 và tình hình vi phạm 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

Hữu Lũng, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

                     Kính gửi:  

                                     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

                            - Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng. 

 

Thực hiện Văn bản số 2188/SNN-TL ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, đánh giá hiện 

trạng công trình thủy lợi sau mùa mưa, lũ năm 2021 và tình hình vi phạm phạm 

vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

Để đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi, phát hiện kịp thời các sự cố, hư 

hỏng do ảnh hưởng của mưa, lũ trong năm 2021 và có biện pháp xử lý, khắc phục 

trong thời gian tới. Kiểm tra phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi và có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và triệt để các trường 

hợp vi phạm. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn; Xí nghiệp 

khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát,  đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi sau mùa mưa, lũ năm 2021 

- Đánh giá công tác quản lý, vận hành, điều tiết các hồ chứa trong mùa 

mưa, lũ năm 2021 và các đập dâng (≥5m); trong đó cần tập trung đánh giá 

những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong công tác chỉ 

đạo, ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. 

- Tổ chức rà soát tổng thể hiện trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn 

do đơn vị quản lý, thống kê các công trình xung yếu, có nguy cơ mất an toàn, 

đặc biệt là các hồ bị sự cố, hư hỏng do ảnh hưởng của mưa, lũ trong năm 2021; 

Xây dựng phương án, kế hoạch khắc phục, sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo 

an toàn công trình và vùng hạ du. Những khó khăn, kiến nghị, đề xuất về khắc 

phục tồn tại, hạn chế trong việc bảo đảm an toàn đập và hồ chứa nước.  

- Đánh giá tình hình thực hiện các quy định về an toàn đập, hồ chứa theo 

quy định tại Chương III, Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính 

phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa. 

(Kết quả đánh giá chi tiết tại phụ lục 1, 2,3, 4 kèm theo) 

2. Rà soát tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông phổ biến văn bản quy phạm 

pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đặc biệt là Luật Thủy lợi 



năm 2017, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thủy lợi, đặc biệt là Nghị 

định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê 

điều và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017. 

- Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và 

triệt để các trường hợp vi phạm. 

- Kiểm tra, rà soát và báo cáo tình hình vi phạm và xử lý vi phạm phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi, bao gồm cả hoạt động xả nước thải vào công trình 

(phụ lục 5, 6, 7 kèm theo). Báo cáo đánh giá cụ thể thực trạng vi phạm và xử lý 

vi phạm theo các hình thức khác nhau, những vi phạm và số lượng vi phạm chủ 

yếu có ảnh hưởng lớn, tồn tại và nguyên nhân, đề xuất giải pháp và kiến nghị. 

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và 

PTNT, đồng thời gửi file mềm qua hòm thư: vanhau352@gmail.com trước 

ngày 19/11/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và cấp trên theo quy định. 

Nhận được Văn bản này đề nghị UBND các xã, thị trấn, Xí nghiệp khai 

thác công trình thủy lợi Hữu Lũng quan tâm thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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