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I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC
1. SỐ LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI HỒ CHỨA NƯỚC
Cả nước đã đầu tư xây dựng được 6648 hồ chứa thủy lợi với tổng dung tích khoảng 13,5 tỷ
m3 nước, phân bố tại 45 tỉnh /thành trên cả nước, trong đó có 702 hồ chứa lớn và 5.946 hồ
chứa nhỏ, được phân loại cụ thể tại bảng sau:
Quy mô
(Triệu m3)

V ≥3 hoặc
H ≥15m

1≤ V <3

0,2≤ V <1

V < 0,2

Số lượng (hồ)

702

363

2.335

3.248

Trong đó có 03 hồ Cửa Đạt, Tả Trạch, Dầu Tiếng là hồ chứa quan trọng liên quan đến an
ninh quốc gia (Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 7/02/2017).
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2. SƠ ĐỒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC

Quản lý Nhà
nước

Tổ chức vận
hành khai
thác

Bộ Nông nghiệp và PTNT quản
lý các đập, hồ chứa quan trọng
đặc biệt và hồ chứa mà việc khai
thác và bảo vệ liên quan đến 2
tỉnh trở lên. Tổng cục Thủy lợi là
cơ quan tham mưu trực tiếp

UBND cấp tỉnh quản lý các đập,
hồ chứa trên địa bàn, Sở Nông
nghiệp &PTNT là cơ quan tham
mưu trực tiếp

- Công ty KTCTTL trực thuộc
Bộ (Dầu Tiếng – Phước Hòa)
- Các Ban Quản lý đầu tư trực
thuộc Bộ (các hồ đang thi công),
- Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Công ty KTCTTL trực thuộc
UBND tỉnh; Tổ chức quản lý ở
cấp huyện, xã: trạm thủy nông
cơ sở, hợp tác xã, tổ chức hợp tác
dùng nước,…
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3. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP
Trước yêu cầu nhiệm vụ phát triển thủy lợi và bối cảnh, thực trạng
quan hệ xã hội hiện nay đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của pháp luật.
Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì,
phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự án Luật Thủy lợi và đã được
Quốc Hội thông qua ngày 19/6/2017 và có hiệu lực từ ngày
01/7/2018.
Nghị định về quản lý an toàn đập (thay thế Nghị định số
72/2007/NĐ-CP) đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn trình Chính phủ ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định trong
Luật Thủy lợi và đồng bộ với các quy định tại các văn bản pháp luật
khác liên quan đến an toàn đập.
Một số văn bản pháp luật khác liên quan đến quản lý an toàn đập gồm: Luật phòng, chống
thiên tai số 33/2013/QH13; Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Luật Xây dựng số
50/2014/QH13; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.
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 Đánh giá chung:
Các đập, hồ chứa được thiết kế thi công theo các tiêu
chuẩn hiện hành có chất lượng tốt, cơ bản bảo đảm
an toàn với các diễn biến thời tiết hiện nay.
Các hồ chứa nhỏ được xây dựng từ năm 2000 trở
về trước theo tiêu chuẩn cũ, không bảo đảm an
toàn khi gặp mưa, lũ lớn vượt tấn suất thiết kế.
1200/6648 đập, hồ chứa nước bị hư hỏng, cụ thể:
a) Các Đập, hồ chứa nước lớn
- Đập đất: Có 93 đập bị thấm qua thân và nền; biến
dạng mái đập có 82 đập.
- Tràn xả lũ: Có 188 tràn hư hỏng thân tràn hoặc xói
lở tiêu năng; có 15 tràn bị nứt.
- Cống lấy nước: Có 85 cống bị hư hỏng thân; có 78
cống hư hỏng tháp, dàn van.
- 422/702 hồ không đủ năng lực xả theo tiêu chuẩn
hiện hành.

Hồ chứa nước Triệu Thượng 2 (Quảng Trị)

II. THỰC TRẠNG AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI

b) Đối với các đập, hồ chứa nước nhỏ:
- Đập đất: Có 507 đập bị thấm; biến dạng
mái đập có 613 đập.
- Hư hỏng thân tràn hoặc xói lở tiêu năng:
Có 697 tràn.
- Hư hỏng thân cống lấy nước: Có 756
cống.
- Về khả năng chống lũ: Các hồ chứa nhỏ
hiện chưa có số liệu đánh giá cụ thể, tuy
nhiên, hầu hết các hồ chứa nhỏ không
đảm bảo khả năng chống lũ trong điều
kiện biến đổi khí hậu, mưa lũ lớn bất
thường, cực đoan như hiện nay.

Hồ chứa nước Đập Đá (Quảng Nam)

Hồ chứa nước Khe Sân (Nghệ An)

III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN TỒN TẠI TRONG QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ
CHỨA THỦY LỢI
1- Hiện trạng an toàn công trình: Đối với những hồ chứa xây dựng từ năm 2000 trở về
trước còn nhiều tồn tại hạn chế, nhiều hồ không được xây dựng hoàn chỉnh (thiếu hệ thống
thoát nước mặt và tiêu nước thân đập; mặt đập, mái thượng lưu không được gia cố, nhiều
tràn xả lũ trên nền đất tự nhiên), thời gian khai thác, sử dụng lâu, thiếu kinh phí duy tu sửa
chữa, dẫn đến nhiều hồ bị xuống cấp, mất an toàn. Thiếu hệ thống quan trắc, giám sát vận
hành, đường quản lý không có hoặc không đảm bảo cho xe cơ giới vào ứng cứu khi sự cố
xảy ra; không đáp ứng theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.
2- Cơ chế chính sách: Mang nặng tính bao cấp, thiếu động lực để nâng cao năng suất lao
động, đảm bảo chất lượng công việc. Chưa thu hút được nguồn lực đầu tư xã hội hóa trong
quản lý khai thác công trình, các dịch vụ khai thác tổng hợp không được phát huy để tăng
nguồn thu.
3- Tổ chức quản lý, vận hành khai thác thủy lợi: Chưa đáp ứng yêu cầu năng lực ở các
cấp huyện, xã. Nhiều huyện không có cán bộ thủy lợi, hầu hết các xã không có cán bộ được
đào tạo kiến thức chuyên môn quản lý an toàn đập nên hiệu quả quản lý hạn chế.
4- Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý an toàn đập: Việc ứng dụng KHCN tiên
tiến trong quản lý an toàn đập, hồ chứa nước chứa được cao; số lượng đề tài NCKH ở trong
nước áp dụng thực tế còn ít.
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1- Hoàn thiện thể chế trong quản lý an toàn đập;
2- Nâng cao năng lực vận hành ứng phó với mưa, lũ bảo đảm an toàn đập, vùng hạ du và
phục vụ sản xuất, tiến dần đến vận hành theo thời gian thực, cụ thể là:
+ Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên lưu vực hồ chứa nước;
+ Hệ thống giám sát vận hành đập, hồ chứa nước (thiết bị kết nối truyền dẫn số liệu khí
tượng thủy văn, tình hình ngập lụt hạ du; camera giám sát vận hành công trình đầu mối và
phần mềm hỗ trợ vận hành đập, hồ chứa theo diễn biến thực tế);
+ Lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ (cho các đập, hồ chứa quan trọng đặc biệt và lớn).
3- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, vận hành khai thác đập, hồ chứa nước;
4- Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn Quy chuẩn, Tiêu chuẩn (từ giai đoạn thiết kế, thi công đến
quản lý, khai thác vận hành (thay thế QPTL.C-6-77; bổ sung TCVN về Quy trình quản lý
vận hành kiểm tra hồ chứa nước,..);
5- Hợp tác quốc tế: Tiếp tục thực hiện các dự án hợp tác về đào tạo nâng cao năng lực, ứng
dụng công nghệ trong vận hành hồ chứa, kiểm soát lũ (WB, JICA, USAID, KOICA…,
trong đó, các cơ quan tổ chức nước ngoài đang hợp tác cụ thể: Dự án Hạ tầng thông minh
Mê Kong (SIM); Tập đoàn K-Water của Hàn Quốc; Tổ chức AFD (Pháp); Tập đoàn
Kyushu Nhật Bản; Công ty Sixense của Pháp; Tập đoàn Norconsult của Na Uy; New
Zealand.
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6- Thiết lập phòng điều hành
trung tâm tại Tổng cục Thủy lợi
kết nối với hệ thống giám sát vận
hành hồ chứa.
7- Trang bị hệ thống giám sát
vận hành: Đợt 1 gồm các hồ:
Cửa Đạt, Dấu Tiếng – Phước
Hòa, Cấm Sơn, Sông Mực, Kẻ
Gỗ, Phú Ninh, Ayun Hạ, Định
Bình, Sông Ray.
8- Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dự liệu đập, hồ chứa nước và cập nhật toàn bộ cơ sở
dữ liệu đập, hồ chứa nước toàn quốc lên phần mềm; hồ sơ lưu trữ điện tử cho các đập, hồ
chứa nước quan trọng đặc biệt, lớn và vừa.
9- Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến những quy định của pháp luật về an toàn đập.
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10- Nâng cao mức an toàn đối với các hồ chứa thủy lợi thông qua công tác duy tu, bảo
dưỡng và sửa chữa nâng cấp theo các tiêu chuẩn mới; đảm bảo chống lũ an toàn trong điều
kiện biến đổi khí hậu như hiện nay;
- Thực hiện Chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa (VB 1749/CP-NN ngày 30/10/2003,
1734/TTg-KTN ngày 21/9/2009), đến nay Nhà nước đã đầu tư 12.000 tỷ đồng để sửa chữa
633 hồ chứa các loại.
- Trong 1200 đập, hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp có 450 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn
đã đưa vào danh mục đầu tư trong dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) với tổng
kinh phí 433 triệu USD. Bộ đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cấp bách cho
các địa phương sửa chữa, nâng cấp 83 đập, hồ chứa bị hư hỏng nặng có nguy cơ mất an
toàn trong mùa mưa. lũ 2018.
- Còn lại 667/1200 đập, hồ chứa bị hư hỏng xuống cấp chưa bố trí được kinh phí sửa chữa,
nâng cấp bảo đảm an toàn.

V. MỘT SỐ CÔNG VIỆC ĐANG TRIỂN KHAI
DO HỘI ĐẬP LỚN VÀ PTNN VIỆT NAM THỰC HIỆN

TT

Nội dung

Hình
thức xây
dựng

1

Hướng dẫn áp dụng công nghệ
“Tràn bằng khối bê tông tự lật
(Flug Gate)”

Mới

WB8

2018 -2019

Mới

WB8

2018 -2019

2

..

Hướng dẫn tính toán các đặc trưng
thủy văn hồ chứa

Nguồn kinh phí

Năm thực hiện

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SỰ CỐ ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC

Hồ chứa nước Gia Hoét (Bà Rịa – VT)

Đập đầu mối Nam Thạch Hãn (Quảng Trị)
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BỊ HƯ HỎNG, XUỐNG CẤP

Hồ chứa nước Bò Lạc (Vĩnh Phúc)

Hồ chứa
nước Sông
Sắt (Ninh
Thuận)
Hồ chứa nước Khe Gang (Nghệ An)

