
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

Số:         /BC-UBND

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

     Bắc An, ngày        tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác quản lý an toàn hồ đập và việc khắc phục việc nạo vét 

lòng đập Đá Trắng trên địa bàn xã Bắc An

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP
1. Khái quát tình hình hồ chứa :
Trên địa bàn xã Bắc An có tổng số 13 hồ đập thủy lợi, tất cả đều là hồ chứa 

loại nhỏ có dung tích chứa nước dưới 0,5 triệu m3 

Phân cấp quản lý: 
Xí nghiệp khai thác CTTL thành phố Chí Linh quản lý 1 hồ đập Chín 

Thượng.
HTXNN xã Bắc An quản lý 12 hồ đập gồm : (Hố Rãng, Ao Lăn, Mã Lồng, 

Ao Dăm, Hố Cùng, Cổ Mệnh, Rừng Cấm, Vành Liệng, Lộc Đa, Chín Hạ, Đá 
Trắng, Trại Sắt) Các hồ chứa đều điều tiết nước bằng nút cống van thẳng.

2. Tình hình thực hiện về các quy định quản lý an toàn hồ đập
Kết quả thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập được quy định trong 

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính Phủ về quản lý an toàn 
đập.

- Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước: Không.
- Lập, điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành hồ chứa nước: Chưa có.
- Lắp đặt hệ thống giám sát vận hành: Chưa có.
- Lắp đặt hoàn thiện thiết bị quan trắc công trình đập, hồ chứa nước; quan trắc 

khí tượng thuỷ văn chuyên dùng: Chưa có
- Lắp đặt thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập: 

Chưa.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa nước: Chưa có 
- Lưu trữ hồ sơ đập, hồ chứa nước: Chưa có.
- Cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước: Chưa có
- Lập quy trình bảo trì công trình: Chưa có
- Lập quy trình vận hành cửa van: Chưa có
- Rà soát, xây dựng hoàn thiện phương án bảo vệ, phương án ứng phó thiên 

tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp: Chưa có



- Triển khai công tác kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước đối với các công 
trình đã đến thời gian kiểm định: Chưa có.

3. Lập, điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành hồ chứa nước: 
Tổng 12 hồ đập do HTX dịch vụ NN xã Bắc An quản lý đều là đập nước nhỏ, 

có lượng nước tưới cho một khu đồng nhất định của một thôn trong xã. Quy trình 
vận hành : các đập đều có máng tự tràn, việc tích nước và điều tiết nước đều theo 
mùa vụ trồng trọt tại các khu đồng của các thôn.  

4. Rà soát, xây dựng hoàn thiện phương án bảo vệ, phương án ứng phó 
thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp: 

Các hồ đập trong xã Bắc An đều là những hồ đập nhỏ, có trữ lượng nước tưới 
thấp, các đập đều có máng tự tràn đảm bảo không để nước dâng cao hơn mức an 
toàn của đập khi có mưa lũ, diện tích rừng thượng nguông cho mỗi con đập ít, dưới 
hạ lưu là cánh đồng, ít dân cư ở vì vậy việc lập phương án ứng phó thiên tai, 
phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình vùng hạ du chưa có. 
(xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, bão lụt và lực lượng ứng phó 
thiên tại cứu hộ tại địa phương).

II. KHẮC PHỤC VIỆC NẠO VÉT LÒNG ĐẬP ĐÁ TRẮNG, ĐẺ BÀN 
GIAO MẶT BẰNG CHO ĐƠN VỊ THI CÔNG DỰ ÁN WB8

Thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí phó chủ tịch thành phố Nguyễn Văn 
Huỳnh chủ trì buổi làm việc chiều ngày 29/3/2022 về việc khắc phục việc nạo vét 
lòng đập Đá Trắng xã Bắc An. Thực hiện công văn số 230/UBND-KT ngày 
04/04/2022. UBND xã Bắc An đã xem xét hiện trạng chân đập Đá Trắng và xây 
dựng kế hoạch khắc phục chân đập cụ thể như sau :

- Từ ngày 6/4 đến ngày 15/5/2022 tiến hành bơm cạn nước trong lòng đập.
- Từ ngày 16/5 đến ngày 31/5 tiến hành xử lý vật tạp trên phần diện tích dự án 

(Bèo, cây cối, rác…) kết hợp đổ đất hoàn trả lại mặt bằng đập
- Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6 tiến hành đổ đất hoàn lại mặt bằng theo yêu cầu 

của dự án.
Vậy Ủy ban nhân dân xã Bắc An báo cáo UBND thành phố và các cấp có 

thẩm quyền, về công tác quản lý hồ đập và tiến độ khắc phục chân đập Đá Trắng 
tại địa phương./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 Dương Đức Giang
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