
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HOÀI NHƠN Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

  

Số:          /UBND-KT            Hoài Nhơn, ngày     tháng 10 năm 2019 
 

V/v tăng cường công tác đảm bảo 

an toàn hồ, đập trên địa bàn huyện 

 
Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

Hiện nay trên địa bàn huyện đang quản lý 17 hồ chứa nước, công tác quản lý 

hồ, đập luôn được quan tâm thuờng xuyên, tuy nhiên còn một số đơn vị chưa thực 

hiện đúng quy định về quản lý an toàn hồ, đập. UBND huyện Hoài Nhơn đề nghị 

UBND các xã thị trấn, các HTX nông nghiệp quản lý các đập, hồ chứa triển khai 

các công việc sau đây: 

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 

1081/UBND-KT ngày 20/8/2019 về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du các 

đập, hồ chứa thủy lợi, trong mùa mưa lũ năm 2019; Văn bản số 1256/UBND-KT 

ngày 30/9/2019 về việc đảm bảo thông thoáng dòng chảy và an toàn công trình 

trước mùa lũ năm 2019; Văn bản số 04/PCTT ngày 22/8/2019 về việc tăng cường 

công tác đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019 của 

Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện. 

  - Kiểm tra, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, khắc phục sự cố, gia 

cố các vị trí xung yếu để giảm xói lỡ gây mất an toàn trong mùa mưa, lũ. 

  - Một số hồ chứa vẫn còn để phương tiện xe ô tô hoạt động vận chuyển trên 

mặt đập (trong đó có hồ Lòng Bong, thị trấn Bồng Sơn) gây mất an toàn hồ chứa. 

Vì vậy yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đơn vị quản lý hồ chứa tăng cường 

công tác kiểm tra, xây dựng rào chắn không cho phương tiện cơ giới hoạt động trên 

mặt đập. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 104/2017/NĐ-

CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.   

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn; các HTX Nông nghiệp nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhâṇ: KT. CHỦ TỊCH  
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyêñ Chí Công 
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