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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi 

kiểm tra một số công trình hồ, đập trên địa bàn huyện Hữu Lũng  
 

  

 Ngày 23/8/2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi 
kiểm tra hiện trạng một số công trình hồ, đập thủy lợi trên địa bàn huyện Hữu 
Lũng. Tham dự buổi kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng; Lãnh đạo Công ty TNHH 
MTV Khai thác Công trình thủy lợi Lạng Sơn và một số thành phần có liên quan. 

 Sau khi kiểm tra thực tế hiện trạng công trình hồ Khuôn Pinh, xã Hòa Sơn 
và hồ Kai Hiển, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng; nghe báo cáo của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh 
kết luận như sau: 

 Hệ thống hồ, đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh chủ yếu là đập đất được xây 
dựng từ những năm 1960 đến 1980, qua thời gian dài sử dụng nên hầu hết đã 
xuống cấp, giảm năng lực phục vụ; trong đó có một số công trình đã xuống cấp 
nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn đập, đe dọa đến tính mạng và tài sản của 
Nhân dân khu vực hạ lưu trong mùa mưa lũ. Do vậy, những năm qua tỉnh luôn 
quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn hồ chứa; hằng năm đều bố trí kinh phí để 
thực hiện sửa chữa, cải tạo. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn lực nên tỉnh chưa 
đủ khả năng đầu tư sửa chữa, nâng cấp đồng bộ các công trình hồ, đập trên địa 
bàn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trước mắt là đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa 
mưa lũ 2018 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Lạng Sơn chỉ đạo 
các xí nghiệp trực thuộc và bộ phận chuyên môn tổ chức quản lý, vận hành các 
công trình hồ, đập thủy lợi được giao đảm bảo theo đúng quy trình quản lý an 
toàn đập và phù hợp với điều kiện thực tế; Chủ động xây dựng kế hoạch tích 
nước, xả nước, phương án bảo vệ đập, phương án phòng chống lũ lụt bảo đảm an 
toàn đập và an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân vùng hạ du làm cơ sở để vận 
hành, điều tiết việc tích nước bảo đảm an toàn hồ đập và nhu cầu sử dụng nước 
phục vụ sản xuất, đời sống của Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 
phương khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động các phương án ứng phó với 
các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kiểm tra, rà soát tổng thể, đánh 
giá thực trạng công tác quản lý và an toàn các hồ, đập trên địa bàn tỉnh; lập danh 
mục các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp và xây dựng phương án chủ động 
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bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất UBND 
tỉnh thực hiện sửa chữa, nâng cấp, cụ thể: 

- Đối với những công trình có quy mô, dung tích lớn: Tham mưu cho 
UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, 
ngành liên quan hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương, nguồn vốn ODA 
và các nguồn vốn khác để sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ, đập; 

- Đối với các công trình cấp bách, có nguy cơ mất an toàn cao: Kịp thời  
phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh phương án 
đầu tư sửa chữa, nâng cấp và phương án bố trí nguồn vốn để khắc phục sửa chữa, 
đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mùa mưa lũ cũng như vận hành lâu dài.  

3. UBND các huyện, thành phố căn cứ điều kiện thực tế về quản lý, vận 
hành an toàn hồ, đập, đường giao thông, khả năng tích nước của các công trình 
hồ, đập thủy lợi được giao quản lý chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan 
khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhân dân lập phương án phát triển 
kinh tế, nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái, dịch vụ để đảm bảo an sinh xã hội, 
khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng mặt nước, cải thiện đời sống của nhân 
dân góp phần phục vụ mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, 
phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình tổ chức thực hiện cần tuân thủ nghiêm túc 
quy định pháp luật về quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, bảo vệ môi 
trường và các văn bản pháp luật có liên quan. 

4. Các sở, ngành chức năng theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ các 
quy định của pháp luật về quản lý an toàn hồ, đập;  tạo điều kiện thuận lợi để khai 
thác tốt diện tích nước mặt vùng lòng hồ, đập thủy lợi phục vụ mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành: TC, KH&ĐT, TN&MT,  
  NN&PTNT, XD; 
- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Lạng Sơn; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (NNT). 
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