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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1183/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 29 tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình vận hành công trình thủy lợi hồ chứa nước  

Thôn 4, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản 

lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 135/TTr-SNN và Báo cáo thẩm định số 288/BC-SNN ngày 19/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành công trình thủy 

lợi hồ chứa nước Thôn 4, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm chịu trách nhiệm quản lý, vận hành 

công trình thủy lợi hồ chứa nước Thôn 4, xã Lộc Bắc theo đúng quy trình được phê 

duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm; Giám đốc Ban Quản lý 

dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Phạm S 
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Quy trình vận hành công trình thủy lợi hồ chứa nước Thôn 4, xã Lộc Bắc 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1183/QĐ-UBND ngày 29 /6/2020 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Cơ sở pháp lý 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012; 

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/Q13 ngày 19/6/2013; 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;  

- Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo 

vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

- Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về việc Quy 

định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; 

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thủy lợi; 

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

toàn đập, hồ chứa nước; 

- Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; 

- Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước - Công 

trình thuỷ lợi (14TCN 121-2002)-Ban hành theo Quyết định số 48/2002/QĐ-BNN ngày 

10/06/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 03/2012/TT-BTNMT ngày 12/4/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi; 

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

- 14 TCN 4-2003: Thành phần, nội dung khối lượng điều tra khảo sát và tính 

toán khí tượng thủy văn; 

- Tiêu chuẩn TCVN 8414-2010: Công trình thủy lợi-Quy trình quản lý vận hành, 

khai thác và kiểm tra hồ chứa nước;  

- QCVN-04-05-2012/BNNPTNT: Công trình thủy lợi-Các quy định chủ yếu về 

thiết kế; 
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- QPTL C-6-77: Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế;  

- TCVN 9147:2012: Công trình thủy lợi-Quy trình tính toán thủy lực đập tràn; 

- TCVN 9845-2013: Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ; 

Các quy phạm, tiêu chuẩn khác có liên quan tới hồ chứa nước thủy lợi. 

2. Nguyên tắc vận hành công trình 

- Thống nhất trong toàn hệ thống, không chia cắt theo địa giới hành chính. 

- Khai thác, vận hành theo thiết kế và năng lực thực tế của công trình.  

- Khi có hạn hán xảy ra phải ưu tiên cho cấp nước sinh hoạt; nước sử dụng cho 

chăn nuôi gia súc, gia cầm; nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế 

cao rồi mới đáp ứng cho nhu cầu dùng nước khác. 

3. Nhiệm vụ của hệ thống công trình hồ chứa nước Thôn 4, xã Lộc Bắc 

- Công trình có nhiệm vụ tạo nguồn cấp nước tưới cho 150 ha (chè, cà phê) với 

tần suất đảm bảo cấp nước tưới P = 85%. 

- Cải thiện môi trường sinh thái và kết hợp nuôi trồng thủy sản. 

4. Thông số kỹ thuật chủ yếu công trình hồ chứa nước Thôn 4, xã Lộc Bắc, 

huyện Bảo Lâm 

 

TT Hạng mục công trình Ký hiệu 
Đơn 

vị 
Thông số 

I Hồ chứa    

1 Cấp công trình (QCVN 04-05:2012) Cấp  III 

2 Diện tích lưu vực Flv km2 1,70 

3 Mực nước dâng bình thường MNDBT m 655,50 

4 Mực nước lũ thiết kế MNLTK m 656,41 

5 Mực nước chết MNC m 652,00 

6 Dung tích toàn bộ hồ chứa Vtb 10³m³ 606,14 

7 Dung tích hữu ích Vhi 10³m³ 453,68 

8 Dung tích chết Vc 10³m³ 152,47 

9 Diện tích mặt hồ ứng với (MNDBT)   18,56 

II Đập đất    

1 Cao trình đỉnh đập đđ m 658,00 

2 Chiều cao đập lớn nhất Hmax m 11,60 

3 Chiều dài đập Lđ m 210,00 

4 Chiều rộng đỉnh đập Bđ m 5,00 
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5 Hệ số mái thượng lưu/hạ lưu mt/mh  2,75/2,50 

6 Hình thức đập Đập đồng chất 

IIII Tràn xả lũ    

1 Hình thức tràn  Đỉnh rộng kết hợp dốc nước 

2 Cao trình ngưỡng tràn ng m 655,50 

3 Chiều rộng ngưỡng tràn Btr m 6,00 

4 Chiều rộng dốc nước Bdn m 4,00 

5 Lưu lượng qua tràn Qtr m3/s 8,09 

6 Cột nước tràn lớn nhất Hmax m 0,91 

7 Chiều dài dốc nước Ld m 40,00 

8 Chiều sâu bể D m 1,00 

9 Kết cấu tràn Bê tông cốt thép M250 

IV Cống xả đáy    

1 Chiều dài cống Lc m 35,00 

2 Đường kính cống D mm 600 

3 Cao trình đáy cống đc m 651,00 

4 Hình thức cống  Cống tròn chảy có áp 

5 Kết cấu cống  Ống thép bọc bê tông cốt thép 

5. Các quy định khi vận hành 

a) Trong mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, Ban Quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm phải thực hiện các biện pháp sử 

dụng nước tiết kiệm, đề phòng thiếu nước vào cuối mùa kiệt. 

b) Trong mùa mưa lũ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công 

cộng huyện Bảo Lâm phải kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng các công tác trong quá trình 

xả lũ. 

c) Nghiêm cấm mọi hoạt động ngăn cản đến quá trình vận hành, an toàn của hồ 

chứa nước Thôn 4, xã Lộc Bắc. 

Chương II 

VẬN HÀNH TƯỚI, CẤP NƯỚC 

1. Trường hợp nguồn nước đảm bảo yêu cầu dùng nước 

a) Trong điều kiện làm việc bình thường, việc vận hành điều tiết nước trong hồ 

chứa phải đảm bảo duy trì cung cấp tưới cho 150 ha chè và cà phê với tần suất đảm bảo 

P = 85% của nhân dân trong vùng thuộc Thôn 4, xã Lộc Bắc; thời gian mùa khô từ đầu 

tháng 12 đến tháng 3 năm sau, mực nước thấp nhất trong hồ như sau: 
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Thán

g 
01/12 01/01 01/02 01/3 01/4 01/5 01/6 01/7 01/8 01/9 01/10 01/11 

Zhồ 
655,5

0 

655,5

0 

654,6

5 

653,4

5 

652,6

5 

652,0

0 

653,0

0 

654,4

0 

655,5

0 

655,5

0 

655,5

0 

655,5

0 

b) Đảm bảo cấp nước cho cây chè và cây cà phê trong các tháng mùa kiệt với lưu 

lượng dùng nước cụ thể như sau: 

Tháng 01 02 3 4 

Qdùng (m3/s) 0,0630 0,0698 0,0385 0,0383 

2. Trường hợp nguồn nước không đảm bảo yêu cầu dùng nước  

a) Mùa kiệt trong khu vực thường bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. 

b) Mực nước hồ thấp nhất ở cuối các tháng trong mùa kiệt được giữ như sau:  

Tháng 01/10 01/11 01/12 01/01 01/02 01/3 01/4 01/5 

Z hồ (m) 653,75 653,75 653,75 653,75 653,75 653,20 652,60 652,00 

c) Lưu lượng cần lấy qua công trình đầu mối đảm bảo cấp nước tưới cho cây cà 

phê tháng mùa kiệt đảm bảo: 

Tháng 01 02 3 4 

Qdùng (m3/s) 0,0630 0,0698 0,0385 0,0383 

d) Khi mực nước hồ thấp hơn tung độ "Đường hạn chế cấp nước" và cao hơn 

mực nước chết, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện 

Bảo Lâm phải thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, đề phòng thiếu nước vào 

cuối mùa kiệt. 

đ) Khi mực nước hồ bằng hoặc thấp hơn mực nước chết, Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm phải lập phương án, kế 

hoạch sử dụng dung tích chết, báo cáo UBND huyện Bảo Lâm quyết định phương án 

sử dụng dung tích chết và triển khai thực hiện. 

Chương III 

VẬN HÀNH TIÊU, THOÁT NƯỚC 

1. Trong trường hợp bình thường 

a) Khi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường 655,50 m và tiếp tục 

tăng lên, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm 

phải kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng các phương án, công tác trong quá trình xả lũ. 

b) Khi mực nước cao hơn mực nước dâng bình thường 655,50 m và thấp hơn cao 

trình mực nước lũ thiết kế 656,41 m, tràn tự động xả lũ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm phải thông báo tình hình xả lũ cho chính 

quyền địa phương và ghi chép quá trình xả lũ theo quy định. 
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2. Quy định vận hành công trình tiêu, thoát nước khi có nguy cơ xảy ra sự 

cố hoặc xảy ra sự cố 

a) Khi công trình đầu mối của hồ chứa (đập chính, tràn xả lũ, cống xả) có dấu 

hiệu xảy ra sự cố gây mất an toàn cho công trình, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm phải thực hiện ngay phương án ứng cứu; đồng 

thời, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định xả nước, hạ 

mực nước hồ xuống đến mức đảm bảo an toàn cho các công trình đầu mối của hồ chứa, 

phương án xử lý và giải pháp thực hiện. 

b) Khi cửa cống xả bị sạt lở, bồi lấp, có sự cố không vận hành được, Ban Quản 

lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm phải triển khai ngay 

biện pháp xử lý sự cố; đồng thời, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét, 

tham mưu UBND tỉnh quyết định biện pháp hạ nhanh mực nước hồ để đảm bảo an toàn 

công trình, phương án xử lý và giải pháp thực hiện. 

3. Trường hợp đặc biệt 

Trường hợp xảy ra mưa lũ đặc biệt lớn, mức nước hồ có nguy cơ vượt mức 

656,41m, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo 

Lâm báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy Phòng chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh quyết định phương án sử dụng cống lấy nước tham gia 

xả lũ hạ mực nước trong hồ; đồng thời, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về 

người và tài sản của người dân vùng hạ du. 

Chương IV 

QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

1. Quan trắc khí tượng thủy văn 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm 

phải thu thập, quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố 

khí tượng thuỷ văn khác theo Quy phạm, Tiêu chuẩn TCVN 8304:2009-Công tác thủy 

văn trong hệ thống thủy lợi, TCVN 8414:2010 Công trình thuỷ lợi-Quy trình quản lý 

vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước. 

2. Quy định chế độ quan trắc theo mùa, vụ sản xuất 

Hàng năm, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng 

huyện Bảo Lâm phải tính toán và dự báo lượng nước đến hồ làm cơ sở để lập kế 

hoạch tích, cấp và xả nước. 

3. Tính toán và kiểm tra lưu lượng lũ, lưu lượng kiệt 

Kết thúc các đợt xả lũ và sau mùa lũ hàng năm, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm lập báo cáo đánh giá việc xả lũ bao 

gồm: lưu lượng xả, số cửa tràn xả lũ, thời gian xả, tổng lượng xả, diễn biến mực nước 

hồ, ảnh hưởng đối với vùng hạ du. 

Hàng năm, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng 

huyện Bảo Lâm tiến hành điều tra, đo đạc, tính toán lưu lượng và tổng lượng nước đến 
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hồ; lưu lượng kiệt; ghi chép, lưu trữ tài liệu trên để phục vụ công tác quản lý khai 

thác. 

Kết thúc các đợt xả lũ và sau mùa lũ hàng năm, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm lập báo cáo đánh giá việc xả lũ bao 

gồm: lưu lượng xả, thời gian xả, tổng lượng xả, diễn biến mực nước hồ và ảnh hưởng 

đối với vùng hạ du. 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN 

1. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân đối với việc 

vận hành hệ thống 

a) Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công 

trình công cộng huyện Bảo Lâm: 

* Trách nhiệm: 

(1) Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng 

huyện Bảo Lâm chịu trách nhiệm tổ chức vận hành điều tiết hồ chứa nước Thôn 4, xã 

Lộc Bắc trong các trường hợp sau: 

- Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ cao hơn “Đường hạn chế cấp nước” của 

biểu đồ điều phối. 

- Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn “Đường hạn chế cấp nước” của 

biểu đồ điều phối và chưa xuống đến mực nước chết. 

- Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn mực nước chết theo phương án 

sử dụng dung tích chết được UBND huyện Bảo Lâm phê duyệt. 

- Quyết định xả lũ theo quy định. 

(2) Thực hiện các quy định trong Quy trình này để vận hành điều tiết hồ, đảm 

bảo an toàn công trình và tích đủ nước đáp ứng các nhu cầu dùng nước. 

(3) Hàng năm, tiến hành tổng kết đánh giá việc thực hiện quy trình, trình cấp 

thẩm quyền cho phép sửa đổi bổ sung Quy trình khi cần thiết. 

(4) Đề nghị chính quyền các cấp, cơ quan và đơn vị liên quan trong hệ thống 

thực hiện Quy trình vận hành. 

(5) Lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các hành vi ngăn chặn 

xâm hại đến việc thực hiện quy trình này. 

* Quyền hạn:  

(1) Lập biên bản xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kịp 

thời các hành vi ngăn cản, xâm hại đến việc thực hiện Quy trình. 

(2) Đề nghị chính quyền các cấp, cơ quan và đơn vị có liên quan giải quyết và 

phối hợp giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy trình. 

b) Ủy ban nhân dân xã Lộc Bắc: 
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(1) Phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng 

huyện Bảo Lâm trong việc xây dựng phương án quản lý các hộ dùng nước và nhu cầu 

dùng nước để đảm bảo điều phối cấp nước. 

(2) Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn, chiếm, sử dụng, khai thác 

trái phép nước trong hồ chứa. 

c) Trách nhiệm của các hộ dùng nước và đơn vị hưởng lợi khác: 

(1) Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình, các quy định có liên quan được quy 

định tại Luật Thuỷ lợi và các văn bản pháp quy có liên quan đến việc quản lý khai 

thác và bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Thôn 4, xã Lộc Bắc. 

(2) Hàng năm, phải ký hợp đồng dùng nước với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm, để có căn cứ lập kế hoạch cấp nước, 

xả nước hợp lý đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn công trình. 

2. Quy định nhiệm vụ và quyền hạn đối với việc huy động nhân lực, vật tư 

để ứng cứu, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình của các cơ quan, 

đơn vị theo thẩm quyền 

a) Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: 

- Đề nghị các địa phương, đơn vị quản lý công trình xử lý khẩn cấp khi có sự 

cố xảy ra đối với công trình và vùng hạ, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên để có biện 

pháp xử lý triệt để, cụ thể: 

+ Tổ chức phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra công trình trước 

và sau mùa mưa lũ và tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí sửa chữa, 

khắc phục đảm bảo an toàn cho công trình. 

+ Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ và việc vận hành công 

trình để thông báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo việc 

phòng chống lụt bão, xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn công 

trình và vùng hạ du, quyết định phương án xử lý khẩn cấp qua cống lấy nước theo 

mục Mục 2, Mục 3, Chương III Quy trình này. 

b) Trách nhiệm của UBND tỉnh: 

- Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, chính quyền các cấp thực hiện đúng 

Quy trình. 

- Xử lý các hành vi ngăn cản việc thực hiện Quy trình hoặc vi phạm các quy 

định của Quy trình theo thẩm quyền. 

- Quyết định việc vận hành điều tiết hồ chứa khi xảy ra tình huống như quy 

định tại Mục 2, Chương III Quy trình này. 

- Quyết định biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình và phương án 

khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống như quy định tại Mục 3, Chương III Quy 

trình này. 

- Chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công 
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cộng huyện Bảo Lâm và các sở, ngành, chính quyền các cấp thực hiện đúng chức năng, 

nhiệm vụ khi xảy ra tình huống quy định tại Mục 2, Mục 3, Chương III Quy trình này.  

c) Trách nhiệm và quyền hạn của UBND huyện Bảo Lâm: 

- Khi mực nước hồ bằng mực nước chết, trên cơ sở báo cáo phương án, kế hoạch 

sử dụng dung tích chết của đơn vị quản lý vận hành công trình, UBND huyện Bảo Lâm 

quyết định để có cơ sở triển khai thực hiện sử dụng dung tích chết. 

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã Lộc Bắc 

phối hợp với đơn vị vận hành thực hiện đúng Quy trình. 

- Ngăn chặn, xử lý những hành vi ngăn cản, xâm hại việc thực hiện Quy trình 

theo thẩm quyền. 

- Thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi hồ chứa có sự cố, 

trong mùa mưa lũ. 

- Chủ động chuẩn bị nhân lực, các điều kiện; tổ chức huy động nhân lực, vật lực 

để phối hợp cùng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thực 

hiện công tác phòng, chống lụt, bão và xử lý khi xảy ra sự cố công trình. 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời điểm thi hành Quy trình vận hành công trình 

Quy trình vận hành công trình thủy lợi hồ chứa nước Thôn 4, xã Lộc Bắc có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định. 

2. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành công trình  

Trong quá trình thực hiện Quy trình, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Ban 

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm báo cáo Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Hình thức xử lý vi phạm Quy trình vận hành công trình theo quy định 

của pháp luật 

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy trình sẽ được khen thưởng theo quy định. 

Mọi hành vi vi phạm Quy trình sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành./. 

          

 KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 

                  (Đã ký) 

                                                                                 Phạm S 
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