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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn
công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2015

Thực hiện Chỉ thị số 2588/CT-BNN-TCTL ngày 31/3/2015 của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo đảm an toàn
công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2015; để chủ động phòng, tránh, ứng phó
kịp thời và triển khai các phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, hạn chế đến
mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đặc biệt là các công trình thủy lợi, các hồ
chứa trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan quản
lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà
nước về an toàn đập;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và
tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm
tra, hướng dẫn các chủ đập trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về quản
lý an toàn đập, kiên quyết xử lý đối với các chủ đập không thực hiện đầy đủ quy định
của pháp luật về quản lý an toàn đập;
- Phối hợp với Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất
lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng
cấp các công trình hồ chứa trên địa bàn, nhất là đối với các hồ chứa do chính quyền
huyện, xã và doanh nghiệp tư nhân làm chủ đầu tư;
- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, UBND các
huyện, thành phố, thị xã tổ chức tốt việc theo dõi, kiểm tra hồ đập trước, trong và sau
mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có
biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão
các cấp tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủy lợi, thủy

