VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2021

Số: 1037/VPCP-NN
V/v đánh giá an toàn các đập, hồ chứa
nước thuộc danh mục công trình đã
được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước
các công trình xây dựng kiểm tra,
nghiệm thu đưa vào sử dụng

Kính gửi:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương.
Về báo cáo và đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 04/BC-BXD
ngày 18 tháng 01 năm 2021 về đánh giá an toàn các đập, hồ chứa nước thuộc
danh mục công trình đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình
xây dựng kiểm tra, nghiệm thu đưa vào sử dụng, Phó Thủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với báo cáo và kiến nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương theo chức năng
quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chỉ đạo, giám sát các địa phương, các
chủ đập, hồ chứa nước và đơn vị có liên quan tiếp tục tập trung khắc phục
những tồn tại, hạn chế được đề cập trong báo cáo nêu trên của Bộ Xây dựng,
nhất là những vấn đề liên quan đến chất lượng công trình đập và các công trình
có liên quan đến an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa, xây dựng phương án
ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn
cho đập và vùng hạ du đập, hồ chứa nước.
2. Định kỳ hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công
Thương chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hiện trạng
an toàn đập, hồ chứa nước theo đúng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 16 Nghị định
số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn
đập, hồ chứa nước.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTgCP, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (2), Tuynh.
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