
BỘ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:            /BNN-TCTL 
V/v rà soát công năng, nhiệm vụ và 

đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, 

đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ 

du đập, hồ hồ chứa thủy lợi  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 03 năm 2021 

 

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

Triển khai thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa 

nước quy định tại Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14, Nghị định số 114/2018/NĐ-

CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Nhằm 

phát huy hiệu quả khai thác tổng hợp các hồ chứa thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở 

Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị quản lý khai thác đập, hồ chứa thủy lợi: 

- Tổ chức rà soát tổng thể công năng, nhiệm vụ và đánh giá lại hiệu quả khai 

thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi 

(nội dung tại Phụ lục kèm theo). 

- Kết quả thực hiện đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(qua Tổng cục Thủy lợi) địa chỉ Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, email: 

antoancongtrinh@wrd.gov.vn, tiến độ báo cáo cụ thể: Báo cáo kế hoạch thực 

hiện trước ngày 26/3/2021; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2021. 

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

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh có hồ 

chứa thủy lợi; 

-  Lưu: VT, TCTL. 

 

      KT. BỘ TRƯỞNG 

      THỨ TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

      Nguyễn Hoàng Hiệp 

mailto:antoancongtrinh@wrd.gov.vn


Phụ lục 

ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ 

RÀ SOÁT TỔNG THỂ CÔNG NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 

KHAI THÁC TỔNG HỢP, ĐẢM BẢO AN TOÀN CÔNG TRÌNH VÀ VÙNG HẠ DU 

ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI 

(Kèm theo Văn bản số          /BNN-TCTL ngày     /2/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện: 

- Tên nhiệm vụ: Rà soát công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác 

tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh (ưu tiên các hồ chứa khai thác đa mục tiêu và các hồ chứa lớn). 

- Dự kiến nội dung, sản phẩm nhiệm vụ; kinh phí và tiến độ thực hiện. 

(Ghi chú: Báo cáo nội dung này trước ngày 26/3/2021) 

2. Nội dung thực hiện: 

a) Mục tiêu: 

 Rà soát công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm 

bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi nhằm xây dựng cơ sở 

dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời là cơ 

sở để đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, phát huy 

hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của các hồ chứa thủy lợi. 

b) Nội dung thực hiện: 

 - Thu thập các tài liệu đầu vào liên quan đến công trình bao gồm: quy mô, 

nhiệm vụ công trình, các tài liệu thiết kế, quá trình sửa chữa nâng cấp,.. công tác 

quản lý, khai thác. 

 - Thu thập các tài liệu dân sinh kinh tế, xã hội trong vùng để đánh giá tiềm 

năng đầu tư phát triển kinh tế và khai thác bền vững của hồ chứa thủy lợi. 

 - Rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng diện tích mặt nước, vùng bán ngập 

của hồ chứa thủy lợi: Xác định ranh giới, diện tích mặt nước, diện tích vùng bán 

ngập, hiện trạng khai thác vùng mặt nước (ngập thường xuyên) và vùng đất bán 

ngập. 

 - Lập báo đánh giá tiềm năng khai thác của hồ chứa: quy mô, nhiệm vụ; khả 

năng giảm lũ cho hạ du; khả năng tích trữ nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh 

trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong vùng, hiện trạng 

sử dụng mặt nước, vùng đất bán ngập và các tài liệu liên quan. 

c) Đề xuất, kiến nghị. 

 Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa đảm bảo an toàn công trình 

vùng hạ du đập, đồng thời phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện, đặc thù của 

địa phương. 

(Ghi chú: Báo cáo nội dung này trước ngày 30/9/2021) 



3. Phụ lục thống kê số liệu 

a) Số liệu của từng hồ chứa: 

Tên hồ chứa: ……       Vị trí:…(xã), … (huyện), … (tỉnh). 

Đơn vị quản lý khai thác:….. 

Bảng 1: Hiện trạng và tiềm năng khai thác đa mục tiêu của hồ chứa: 

TT Nội dung Đơn vị Thiết kế Hiện trạng 
Nguyên nhân thay 

đổi so với TK 
Đề xuất 

1 Dung tích hồ 106 m3     

- Ứng với MNDBT      

- Ứng với MNLTK      

- Ứng với MNLKT      

2 Cấp nước tưới 106 ha     

3 Cấp nước sinh hoạt 106 m3     

4 Cấp nước công nghiệp 106 m3     

5 Phát điện - quang điện MW     

6 Phát điện - thủy điện MW     

7 
Diện tích mặt nước (dưới vùng 

bán ngập) 
ha 

    

8 Diện tích vùng bán ngập: ha     

- Sản xuất nông nghiệp -     

- Điện mặt trời. -     

- …. (nhiệm vụ khác) -     

9 Khả năng nâng dung tích trữ 106 m3     



b) Tổng hợp hiện trạng và tiềm năng khai thác đa mục tiêu hồ chứa toàn tỉnh  

Bảng 2: Tổng hợp số liệu loại hồ chứa nước lớn 

TT Nội dung Đơn vị Thiết kế Hiện trạng 
Đề xuất 

(Tăng/giảm nhiệm vụ, đề xuất khác) 

1 Số lượng hồ Cái    

2 Dung tích 106 m3    

- Ứng với MNDBT     

- Ứng với MNLTK     

- Ứng với MNLKT     

3 Cấp nước tưới 106 ha    

4 Cấp nước sinh hoạt 106 m3    

5 Cấp nước công nghiệp 106 m3    

6 Phát điện - quang điện MW    

7 Phát điện - thủy điện MW    

8 
Diện tích mặt nước (dưới 

vùng bán ngập) 
ha 

   

9 Diện tích vùng bán ngập ha    

- Sản xuất nông nghiệp     

- Điện mặt trời.     

- …. (nhiệm vụ khác)     

10 Khả năng nâng dung tích trữ 106 m3    

(Tổng hợp tương tự Bảng trên đối với các hồ chứa loại vừa, nhỏ) 
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