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QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA 

 

Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam nhận được đề nghị của Tổng cục Thủy 

lợi về việc đóng góp cho Dự thảo Đề án tăng cường công tác quản lý an toàn đập, hồ 

chứa thủy lợi. Sau đây là một số ý kiến của Hội. 

1) Ý kiến chung 

Đề án Đề án tăng cường công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi là bước đi cụ thể 

hóa Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý 

an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thực hiện chỉ thị chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa 

nước; 

Đề án đã được xây dựng công phu, số liệu về các vấn đề liên quan đến đập và hồ chứa 

được cập nhật phong phú và khá đầy đủ, từ vấn đề thể chế, đầu tư xây dựng đến quản lý 

vận hành, duy tu bảo dưỡng. 

2) Ý kiến góp ý 

2.1- Phần đánh giá thực trạng:  

 Số liệu nhiều, đặc biệt là số liệu về hồ chứa và kinh phí đầu tư cho sửa chữa, nâng 

cấp qua các thời kỳ. Nếu được phân tích và lập thành bảng biểu, biểu đồ minh họa thì 

người đọc dễ theo dõi và nhận xét. 

 Phần nhận xét về khoa học công nghệ chưa nêu được các thành tựu, đóng góp 

trong lĩnh vực khảo sát thiết kế, trong quản lý vận hành. 

2.2- Về quan điểm  

  Về quan điểm viết như trong dự thảo là dài dòng, chưa sát với Tên đề án là: Tăng 

cường công tác quản lý … 

 Theo người nhận xét, có hai quan điểm: (1) An toàn đập là trách nhiệm của cả hệ 

thống chính trị, trong đó Bộ NN&PTNT là cơ quan đầu mối; (2) An toàn đập phải lấy 

tiêu chí “phòng là chính”. 

 Thêm nữa: an toàn đập thủy điện (trong đó có các đập thủy điện kết hợp thủy lợi, 

các đập thủy điện nhỏ) thì nằm ở đâu trong Đề án của Chính phủ? Điều này cũng nên làm 

rõ. 

2.3- Về nguyên nhân: Nên sắp xếp các nguyên nhân nào là chính để từ đó giải pháp cũng 

nên tập trung vào giải quyết các nguyên nhân này trước. Có cảm giác, dự thảo đang đặt 

năng vấn đề đầu tư cho nâng cấp sửa chữa, là vấn đề thấy rõ nhưng khó tạo ra đột phá vì 

nguồn lực của đất nước hạn chế.  

 



2.4- Về mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu đặt ra từ nay đến 2025 là quá lớn, khó khả thi. Có thể thấy rõ qua số liệu trong 

dự thảo: từ năm 2003 đến nay, lĩnh vức đập và hồ chứa đã được đầu tư cho đập và hồ 

chứa 16.000 tỷ đồng;  trong khi đề án dự kiến chi từ nay đến 2025 trên 30.000 tỷ đồng 

liệu có khả thi? 

Các mục tiêu nên sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Cái nào trong khả năng của bộ máy, kết 

hợp sức dân thì nên đặt lên trước. Mặt khác, tên đề án là “tăng cường công tác quản lý 

…” thì công tác quản lý phải là ưu tiên hàng đầu. 

Có những mục tiêu thấy ngay là không thể hoàn thành, ví dụ: đến năm 2021 hoàn thành 

xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu cho 100% hồ chứa!  

2.5- Giải pháp 

Có những vấn đề thuộc về nguyên nhân như trong phần đánh giá hiện trạng, nhưng trong 

phần giải pháp vẫn còn mờ nhạt hoặc quá mức, chẳng hạn:  

 mô hình quản lý hồ đập siêu nhỏ nên như thế nào? 

 Đến năm 2021, hoàn thành lắp đặt các trạm đo mưa cho 100% đập! 

2.7- Tổ chức thực hiện 

Cần bổ sung trách nhiệm của Bộ Công thương (hồ đập thủy điện, hồ đập chứa bùn 

thải,…) 

2.6- Một số ý kiến khác 

Đề án mặc dù đã được đầu tư công sức, tuy nhiên cần phải được chỉnh sửa cho ngắn gọn, 

cái nào cần thì đưa thành phụ lục. 

Một số số liệu có vẻ như chồng lấn, hoặc vênh chỗ này chỗ nọ. Cần kiểm tra sắp xếp lại. 

Còn nhiều lỗi đánh máy phải chỉnh sửa. 

Trên đây là một số ý kiến của Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước gửi Ban soạn thảo. 

Trân trọng! 
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