
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BNN-TCTL Hà Nội, ngày         tháng         năm 2020 

V/v rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ 

vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi  

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố………………………..  

Thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa 

nước; Chỉ thị số 1786/CT-BNN-TCTL ngày 10/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn 

công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố……………………..: 

1. Tổ chức rà soát, đánh giá khả năng thoát lũ vùng hạ du của các hồ chứa 

thủy lợi trên địa bàn bị ảnh hưởng ngập lụt khi hồ xả với lưu lượng nhỏ hơn lưu 

lượng thiết kế, đặc biệt với các hồ chứa có vùng hạ du là khu tập trung đông dân 

cư và cơ sở hạ tầng quan trọng; báo cáo danh mục các hồ chứa nêu trên về Bộ 

Nông nghiệp và PTNT (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 20/5/2020. 

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án ứng phó kịp 

thời với các tình huống mưa lũ, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du và cập nhật 

vào phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

năm 2020. 

3. Có giải pháp tổng thể giải quyết tình trạng nêu trên và bố trí nguồn lực tổ 

chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả cắt giảm lũ, bảo đảm an toàn cho vùng 

hạ du các hồ chứa khi hồ xả lũ.  

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm, triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG 
 - Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu : VT, TCTL (50b). 

THỨ TRƯỞNG 

   
   
  

 
  

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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