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Sii: î46 /SNN-TL
V/v thuc hiên công tâc dâm bâo ân

toàn hè chûa nüoc thüy lgi hong
rûùa mua, lü nàm 20 1 7

Tuyên Quang, ngày 1A thdng 5 nàm 2017

Kinh güi:
- Ûy ban nhân dàr câc huyên, thanh phô;

- Ban quan lÿ khai thâc CTTL Tuyên Quang

Càn cü Chi thi sô 3 199/CT-BNN-TCTL ngày l7t4l2\l7 cùa Bô truong Bô
Nông nghiêp và PTNT vè viêc tàng cuùng oông tic bâo dâm an toàn hà chria nu6c
thùy loi; Vàn bân chi dao s6 600,'[CTL-QLCT ngày 2614/201 7 cua Tông cuc Thuÿ
loi vè viêc thuc hiên tlâm bâo an toà hà chüa truôc mùa mua, lü nàm 2017;

Thqc hiên Vàn bàn chi dao sii llgl/LlgNo- TL ngày 27/4l2}l7 cùa tiBND
tinh Tuyên Quang ,è viÇc thqc hiên Chi thi cüa Bô truông Bô Nông nghiêp và
P1 N f vè tàng cuông công lâc bâo dam an toàn hà chûa nudc thùy loi:

Theo nhân dinh cùa Trung tâm Dg bâo Khi tuqng thüy vàn Trung u<rng,

tinh hinh thôi tiêt, thuÿ vàn trong nàm 2017 cô nhiêu diên biên phirc tap, gây

không it khô khàn trong viÇc quan lÿ, dièu tiét câc hà chüa nuoc. Dè dâm bâo an
toàn cho câc hô chüa nuoc thuÿ lqi ûên dia ban tinh và chù dQng câc phuong ân

phông, trânh, üng phô kip thài vôi câc diên bién bât thurmg cüa thài üét. Sô

Nông nghiêp và PTNT dè nghi:

l. Uÿ ban nhân rlân câc huyÇn, thành ph6:

1.1- Chi dao phông Nông nghiêp và PTNT câc huyên, phông Kinh té thành
phô và Uÿ ban nhàn dân câc xà, phuong. thi trân tang cuong kièm tra, huông dân

câc Ban quân lÿ công trinh thüy loi thuôc tlia ban quan lÿ thuc hiên nghiêm tüc
viêc quân 1ÿ, khai thâc và bâo vê câc công trinh thuÿ lgi theo düng quy <linh cüa
Nhà nuôc và cüa tinh (dàc biêt là dôi vôi cdc hà chûa nuctc). Chi d+o câc chü
dàu tu xây dung công trinh thuùng xuyên kiém tra. theo dôi. tlàm bâo câc h4ng
muc công trinh duoc thi công an toà,n khi cô bâo, lü xày ra; xây dmg phuong rln
và chiu trâch nhiêm dâm bào ân toàn cho câc công trinh dang thi công dô dang

trên dia bàn.

1.2- Chi dao câc Ban quân lÿ CTTL liên xà, xâ, Hqp tâc xâ NLN trên tlia
ban thuc hren ngay mqt so nor dung sau:

a) Tô chüc kiém tra, drinh giâ toan b§ câc hô chüa nuôc hiÇn <lang duo. c giao

quan Iÿ, khai thâc và bâo vQ (drimh giâ cu thê mric dô hu hông, nguyên nhân gây hu
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hông, c1àc biêt chü fto. ng dén câc bô ph4n xung yéu cùa công trinh nhu: Eâp dât,
rràn xà lù. công lây nuôc duôi dâp... ). Trên co sô két qü kièm tra. chü dông Iàp ké

iroach süa chüa, khEc phuc câc hu hông cüa công trinh; dôi vôi câc halg mgc công
,i,-l

h rnlr \ung yeu co nguy co xay ra su cô. krp thor bâo câo dê xuât voi càp cô thâm
qtryèn (B,rn liên xâ bào cdo UBND hrq,ên, Ban xd., Hqp tâc xd NLN brio cào UBND
cap xà tnrc tièp quàn lÿ) xem xét, bô tri kinh phi khàc phuc, süa chüa ngay; trumg
ho-p chua cô kinh phi khâc phuc, süa chüa klp thài phâi xây drmg câc phucmg ân
chii dông phông, chông rmg phô voi moi tinh huông khi công trinh xây ra su cô;

b) Phân công cân bô thuùng xuyên kièm tra, theo dôi câc hà chüa nuôc thuÿ
, .,1 ,loi dé kip thùi phât hiên câc sU cô, tlàc biêt là dôi vôi câc hô chüa cô hang muc
công trinh hLr hông. xung yéu c6 nguy.o mât an toàn. Ngtu chàn. nghiêm câm

câc hanh vi xâm hai tlén công trinh nhu: Rào tlàng chàn câ hu6c tràn xâ lü, lân
' .:chiém lông hô, thâo ôc, van công, phâ khoâ nhà van... cô giâi phâp xü 1ÿ khàc

phuc kip thôi néu vuot thàrn quyèn phâi lâp van ban bâo câo câp cô thâm quyèn
xem xét, xù lÿ, nhàm dâm bâo an toàn cho công trinh;

c) Tô chüc thuc hiÇn vi§c quan lÿ, khai thâc và bâo vê công trinh theo düng
quy dinh hiên hành; theo dôi chàt chê tinh hinh khi tuong, thüy vàn dé dièu chinh
l<é hoach dièu tiét,nuôc phù hqp, nhàn dâm bâo an toà,n công trinh, dàng thài
tich nuôc ho.p lÿ dê phuc r,u sàn xuât;

d) 'Iàng cuùng trarg bi co sô vât chât phqc vq công tâc quân lÿ, khai thâc
và bao vê công t')nJr thüy loi nhu: Phât don câc tuyén duong quriur Iÿ vào hô.

tlang bi hê th6ng thông tin liên lac dâm bâo thông suôt; chuân bi dày dü sô

Juo-rg, chüng loai vât tu dU trù, sàn sàng üng cüu kip thùi khi c6 su cô xây ra,
tr'ânh tinh trang bi dông;

d) Tàng cuong công tâc tuyên truyèn, phô bién câc quy dinl hiên hành liên
quan dén công tâc quân 1ÿ, khai thâc và bâo vê công trinh thuÿ loi, quy tlinh vè

quàn lÿ an toàn dâp... tlên nguùi dân trên dia ban; vQn dQng nguùi dân tham gia
bâo vê, ngàn chàn câc hàh vi xâm h4i cho công trinh. gôp phà dàm bâo an toàn
công trinh, phât huy hiêu quà phuc w sân xuât.

2. Ban quân lÿ khai thâc CTTL Tuyên Quang:
Tô chirc thyc hiÇn viêc tlârn bào an toan trinh thuÿ loi Ngài Là, Hoang Khai

theo câc nôi dung quy dinh tai câc Diém a, b, c, d, d thuôc Khoan 1.2 Vàn ban
này. Dèng thài phôi hqp ch{t chê vôi Phông Nông nghiÇp và PTNT câc huyên,
Phông Kinh té thanh phô và UBND câc xâ, phuùng thi trân kiém tra, hucrng dân
câc Ban quân 1ÿ CTTL liên xâ, xâ, Hqp tâc xâ NLN trong quâ trinl thuc hiên câc
nôi dung tai Vàn bân này.

3. Giao Chi cgc Thuÿ lqi: Chü tri, ph6i hqp vôi UBND câc huyên, thành
phô, ean quan lÿ khai thâc CTTL Tuyên Quang huong dân, kiêm tra, dôn dôc
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viêc thuc hiên công tâc tlâm bào an toàn hà chria nuôc thuÿ loi trên dia ban toàn

tinh; tông hqp két quâ kiêm tra công trinh thüy lgi ruôc mùa mua lü, dè xuât

giâi phâp khÉc phqc diii vôi câc công trinh bi hu hông, xu6ng câp tham muu cho

Sô bâo câo I-IBND tinh, Bô Nông nghiêp và PTNT theo quy tlinh.

Viêc tl.ruc hiên dâm bâo an toà,n cho câc hà chüa nuôc thuÿ lgi trên tlia ban

tinh trong mùa mua, lü nàm 2017 1à rât cân thiét nhàm <lâm bâo an toàn vè công

tlinh, tài sân và tinh m4ng cüa nhân dân. SÔ Nông nghiÇp và PTNT dè nghl

UBND câc huyên, thành phô; Ban qyan 1ÿ khai thâc CTTL và Chi cpc Thuÿ loi
.1,/chu oQng rlen Klral Invc nren./. ,

Ntti trltStr:
- Nhu trên (T/hiÇn);
- UBND tirh (B/c);
- PhôngNN & PTNT câc.huyên;
- Phông Kirrh tè rhành phô;

- Chi crrc Thùy lqi;
- Barl quân Iÿ CTTL Tuyên Quang;
- Luu VTBi^t,.
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