
ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND-KTN Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

V/v tăng cường công tác 
quản lý, đảm bảo an toàn 
đập, hồ chứa nước thuỷ điện 
mùa mưa lũ năm 2021

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương;
- Văn phòng thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phước Sơn, 
  Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, 
  Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Quế Sơn, Đại Lộc,
  Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An;
- Các chủ hồ thủy điện.

Sau khi nghe Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh 
báo cáo hệ thống phòng, chống thiên tai của các hồ thuỷ điện trên lưu vực sông 
Vu Gia - Thu Bồn, ý kiến của Sở Công Thương và đại diện các đơn vị quản lý 
hồ thuỷ điện tại cuộc họp ngày 15/9/2021; UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị các chủ hồ thuỷ điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn:
- Làm việc, ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn 

thông trên địa bàn tỉnh để đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng tại khu vực nhà máy và 
hồ chứa thuỷ điện phục vụ công tác chỉ đạo vận hành, điều tiết các hồ chứa 
trong mùa mưa bão của cấp thẩm quyền; tiếp tục đầu tư, nâng cấp các trang thiết 
bị tại nhà máy và hồ chứa phục vụ họp trực tuyến giữa Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN tỉnh với các chủ hồ trong mùa mưa bão;

- Đối với các đập, hồ thuỷ điện đã được Đoàn kiểm tra liên ngành lĩnh vực 
an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh (do Sở Công Thương chủ trì) tổ 
chức kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; đề nghị các chủ 
hồ khắc phục những tồn tại được nêu trong Biên bản làm việc giữa Đoàn kiểm 
tra và đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương.

Đối với các đập, hồ chứa thủy điện chưa được Đoàn kiểm tra liên ngành 
kiểm tra, khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại (nếu có) nhằm đảm bảo vận 
hành an toàn công trình mùa mưa bão 2021; báo cáo các nội dung theo yêu cầu 
của Đoàn kiểm tra liên ngành (qua Sở Công Thương) để tổng hợp;

- Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh 
tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống camera tại các hồ thuỷ điện đảm bảo 
chất lượng hình ảnh quan sát được độ mở cửa van, phía hạ lưu các cửa tràn và 
quan sát được cột đo mực nước hồ ở thượng lưu; 

- Chủ động thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung, ký kết Quy chế phối hợp 
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giữa các các ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác vận hành các hồ 
chứa thủy điện phù hợp tình hình thực tế và các Quy trình vận hành hồ chứa 
được duyệt; riêng đối với các hồ chứa bậc trên, bậc dưới phải xây dựng quy chế 
phối hợp trong công tác vận hành điều tiết, giảm lũ cho hạ du;

- Tăng cường công tác cảnh báo cho Nhân dân vùng hạ du. Tiếp tục kiểm 
tra, bảo dưỡng hệ thống loa cảnh báo ở vùng hạ du sau mỗi đợt mưa, lũ và sau 
cả mùa mưa lũ; việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống loa cảnh báo phải có sự phối 
hợp, xác nhận của địa phương. Bên cạnh sử dụng phương thức, hình thức cảnh 
báo qua hệ thống loa ở vùng hạ du, đề nghị các chủ hồ làm việc với các cấp 
chính quyền xã, thôn, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện,... phối hợp 
trong công tác thông tin, truyền tin cảnh báo vận hành, điều tiết trong mùa mưa 
lũ để Nhân dân biết và chủ động theo dõi và ứng phó;

- Khẩn trương rà soát, đánh giá đặc trưng thủy văn trên lưu vực các hồ 
chứa thủy điện, tính toán xác định số lượng trạm quan trắc phù hợp theo đúng 
quy định; thực hiện lắp đặt các trạm quan trắc nhằm đảm bảo phục vụ tính toán, 
dự báo lưu lượng lũ về hồ trong tháng 10/2021. Báo cáo kết quả thực hiện về 
UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Chỉ huy 
PCTT và TKCN tỉnh);

- Kịp thời cung cấp bản tin dự báo, số liệu quan trắc, tính toán cho UBND 
tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các đơn vị liên quan theo đúng quy 
định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn 
được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 
23/12/2019. Thực hiện cập nhật số liệu quan trắc (mực nước hồ, lưu lượng đến, 
lưu lượng chạy máy, lưu lượng qua tràn…) lên Website: pctt.quangnam.vn theo 
tài khoản do Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã cung cấp;

- Rà soát, đánh giá chất lượng các bản tin dự báo, số liệu quan trắc của các 
đơn vị thực hiện dịch vụ khí tượng thuỷ văn cung cấp cho các chủ hồ trong thời 
gian qua, trên cơ sở đó yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng bản tin;

- Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4 nghiêm túc thực hiện các nội 
dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5554/UBND-KTN ngày 
24/8/2021 về việc tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 4 đến cao trình mực 
nước dâng bình thường (46,5m); Công ty Cổ phần Năng lượng Agrita - Quảng 
Nam nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 
5556/UBND-KTN ngày 24/8/2021 về tích nước hồ chứa thủy điện Đăk Mi 2 
đến cao trình mực nước dâng bình thường (630,0m); báo cáo kết quả thực hiện 
về UBND tỉnh (qua Sở Công Thương, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh) trước 
ngày 25/9/2021;

- Chủ động phối hợp với địa phương cấp huyện, cấp xã tuyên truyền cho 
Nhân dân khu vực công trình các quy định của pháp luật đối trong công tác quản 
lý an toàn đập, hồ chứa nước; kịp thời thông tin, báo cáo chính quyền địa 
phương về các vi phạm trong phạm vi an toàn đập để kịp thời xử lý nhằm đảm 
bảo an toàn đập, an toàn tính mạng của người dân.
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2. Sở Công Thương tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác quản lý an toàn 
đập, hồ chứa thủy điện của các chủ hồ thuỷ điện (được UBND tỉnh uỷ quyền tại 
Công văn số 5044/UBND-KTN ngày 06/8/2021); tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đak Mi rà soát hồ sơ thiết kế đập thuỷ điện 
Đak Mi 4, nhất là tải trọng cho phép của xe cơ giới khi qua đập; báo cáo Sở 
Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, tham mưu 
UBND tỉnh đề nghị cấp thẩm quyền có giải pháp đảm bảo an toàn (tốc độ tối đa, 
tải trọng cho phép, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa 2 xe cơ giới,…) đoạn 
tuyến QL14E qua đập chính thuỷ điện Đak Mi 4.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ được giao tại khoản 4, Thông báo số 207/TB-UBND ngày 04/6/2021 
của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 25/9/2021.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Phối hợp chặt chẽ với các chủ sở hữu/đơn vị quản lý vận hành các công 

trình thủy điện trên địa bàn tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, 
chống thiên tai và quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; kịp thời xử lý các 
trường hợp vi phạm hành lang an toàn đập, hồ chứa thủy điện khi có phản ảnh, 
thông tin, báo cáo;

- Phối hợp chặt chẽ với các chủ sở hữu/đơn vị quản lý vận hành các công 
trình thủy điện trên địa bàn trong việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống loa cảnh 
báo ở vùng hạ du sau mỗi đợt mưa, lũ và sau cả mùa mưa lũ; kịp thời thông tin 
các sự cố hệ thống loa cảnh báo để các chủ sở hữu/đơn vị quản lý vận hành các 
công trình thủy điện tổ chức khắc phục, sữa chữa.

6. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh:
- Làm việc với Viễn thông Quảng Nam đưa hình ảnh, số liệu tại các hồ 

thuỷ điện để tích hợp lên hệ thống IOC của tỉnh;
- Bàn giao bản đồ ngập lụt hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn (do Văn phòng 

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thực hiện) cho 
đơn vị tư vấn để tích hợp, xây dựng phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, 
quản lý ứng phó trong công tác sơ tán dân phục vụ công tác phòng chống thiên 
tai trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các chủ hồ thuỷ điện (do VP TT BCH PCTT và 

TKCN tỉnh sao gửi);
- Viễn thông Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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