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BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG________

Số: 34/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công 
thương;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 
về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 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;

Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện 
như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện bao gồm: 
kiểm tra chứng nhận chất lượng xây dựng đập, báo cáo hiện trạng an toàn đập, quan 
trắc đập, kiểm định đập, các biện pháp bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du đập. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các chủ đập công trình thủy điện và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan đến quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.
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Chương II
CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG VÀ 

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG AN TOÀN ĐẬP

Điều 3. Chứng nhận chất lượng xây dựng và nghiệm thu đập 
1. Các đập của công trình thủy điện phải thực hiện chứng nhận sự phù hợp về 

chất lượng xây dựng theo quy định tại Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 
9 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo 
an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Đập từ cấp II trở lên, ngoài chứng nhận sự phù hợp về chất lượng xây dựng khi 
có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương, bắt buộc phải 
có chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực trước khi đưa vào sử dụng. 

2. Việc nghiệm thu để đưa vào khai thác sử dụng đập do chủ đầu tư quyết định, 
trừ đập do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước thực hiện. Nội dung nghiệm thu được 
thực hiện theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 
2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 
49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

Điều 4. Đăng ký và báo cáo hiện trạng an toàn đập 
1. Đăng ký an toàn đập 
Chủ đập thực hiện việc đăng ký an toàn đập tại Sở Công thương trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào 
sử dụng, đồng thời gửi tờ khai đăng ký an toàn đập cho Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn.

Mẫu tờ khai đăng ký an toàn đập quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.
2. Chế độ báo cáo hiện trạng an toàn đập 
Hàng năm, chủ đập phải lập báo cáo hiện trạng an toàn đập gửi Sở Công thương 

và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đối với hồ chứa nước của công trình 
thủy điện có dung tích trữ bằng hoặc lớn hơn 10.000.000 m3, ngoài việc gửi báo cáo 
về Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ đập phải gửi 
báo cáo về Bộ Công thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) để 
theo dõi, quản lý theo quy định. Nội dung và thời hạn báo cáo quy định tại Điều 16 
của Nghị định số 72/2007/NĐ-CP.

Mẫu báo cáo hiện trạng an toàn đập quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.
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Chương III
QUAN TRẮC ĐẬP VÀ CÁC YẾU TỐ THỦY VĂN LIÊN QUAN

Điều 5. Quan trắc đập
1. Chủ đập tổ chức thực hiện quan trắc, ghi chép và lưu trữ các thông số quan 

trắc được lắp đặt tại công trình đập và thu thập các thông tin về khí tượng, thủy văn 
liên quan theo quy định hiện hành; cập nhật thông tin dự báo dòng chảy đến công 
trình.

2. Trong thời gian xuất hiện lũ, phải quan trắc mực nước thượng lưu, hạ lưu đập 
ít nhất như sau:

a) Đối với các hồ chứa có tràn xả lũ kiểu tự do

- Khi mực nước hồ thấp hơn ngưỡng tràn: Quan trắc 4 lần/ngày;

- Khi mực nước hồ bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn: Quan trắc 1 lần/giờ;

- Khi mực nước hồ cách mực nước gia cường 1,0m: Quan trắc 4 lần/giờ.

b) Đối với các hồ chứa, tràn xả lũ có cửa van

Quan trắc 1 lần/giờ; Khi mực nước hồ cách mực nước gia cường 1,0 m: Quan 
trắc 4 lần/giờ.

3. Việc thiết kế bố trí thiết bị quan trắc (chuyển vị, thấm, nhiệt độ, áp lực kẽ 
rỗng, trạng thái ứng suất, áp lực đất đá lên công trình, ứng lực cốt thép của kết cấu bê 
tông cốt thép, áp lực nước) thực hiện theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8215:2009 
Công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm 
công trình đầu mối.

Chương IV
KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP

Điều 6. Năng lực của tổ chức, cá nhân kiểm định an toàn đập
1. Tổ chức, cá nhân kiểm định an toàn đập phải có đăng ký hoạt động kiểm định, 

tư vấn thiết kế công trình thủy điện theo quy định của pháp luật.

2. Đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 36 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Điều 4 và 
Điều 5 Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết 
về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng. 
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Điều 7. Chu kỳ kiểm định
1. Kiểm định lần đầu được thực hiện trong năm thứ 2 tính từ ngày hồ chứa tích 

nước lần đầu đến mực nước dâng bình thường.
2. Hồ chứa nước của công trình thủy điện có dung tích trữ bằng hoặc lớn hơn 

10.000.000m3, định kỳ không quá 10 năm kể từ lần kiểm định gần nhất phải kiểm 
định đập theo nội dung kiểm định quy định tại Điều 8 Thông tư này.

3. Hồ chứa nước của công trình thủy điện có dung tích trữ nhỏ hơn 10.000.000m3, 
định kỳ không quá 7 năm kể từ lần kiểm định gần nhất phải kiểm định đập theo nội 
dung kiểm định quy định tại khoản 1, khoản 5 và khoản 6 Điều 8 Thông tư này. 

Điều 8. Nội dung kiểm định
1. Đánh giá kết quả công tác quản lý đập
a) Việc tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt;
b) Việc thực hiện Quy trình thao tác và vận hành cửa van của hạng mục đập tràn 

(nếu có), cửa lấy nước; công tác ghi chép quá trình vận hành, vận hành thử cửa van 
các công trình (sổ theo dõi vận hành công trình);

c) Việc tổ chức quan trắc, thu thập, lưu giữ tài liệu về các yếu tố khí tượng, thủy 
văn trên lưu vực hồ chứa; các diễn biến về thấm, rò rỉ nước qua thân đập, nền đập, 
vai đập, chuyển vị của đập, diễn biến nứt nẻ, sạt trượt tại thân, nền và phạm vi lân 
cận công trình; tình trạng bồi lắng của hồ chứa; 

d) Việc quy định, thực hiện các quy định về duy tu, bảo dưỡng cho từng công 
trình, bộ phận công trình và các thiết bị liên quan đến an toàn đập;

đ) Việc kiểm tra đập: kiểm tra thường xuyên; kiểm tra định kỳ trước và sau mùa 
mưa lũ; kiểm tra đột xuất, khảo sát chi tiết đập;

e) Việc khôi phục, sửa chữa nâng cấp đập.
2. Kiểm tra, phân tích tài liệu đo đạc, quan trắc đập 
a) Thu thập số liệu đo đạc và quan trắc đập, các công trình ở tuyến đầu mối, tuyến 

năng lượng kể từ khi thi công, vận hành đến thời điểm lập báo cáo kiểm định;
b) Liệt kê danh mục các thiết bị quan trắc đã lắp đặt, số lượng, tình trạng hoạt 

động hoặc hư hỏng, thời gian sửa chữa, khôi phục, đánh giá phương pháp đo đạc, độ 
tin cậy của phương pháp đo, chu kỳ đo; 

c) Phân tích, đánh giá các số liệu đo đạc và quan trắc đập ở từng điểm quan trắc 
của tuyến đo, số liệu quan trắc được thể hiện dưới dạng bảng và biểu đồ. Trên cơ sở 
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đó, phân tích, đánh giá về tình trạng làm việc của công trình, dự báo xu hướng phát 
triển các chuyển vị đập (chuyển vị đứng, chuyển vị ngang...), các nguyên nhân chính 
ảnh hưởng tới giá trị quan trắc khi số đo có thay đổi đột biến; 

d) Thiết lập đường bão hòa thực đo và đánh giá so với đường bão hòa thiết kế đối 
với các đập đất, đất đá; đánh giá áp lực thấm dưới nền đối với các đập bê tông;

đ) Trên cơ sở các số liệu quan trắc đập từ giai đoạn thi công hoặc kể từ lần kiểm 
định gần nhất, đánh giá tình trạng an toàn đập và dự báo mức giảm độ an toàn đập 
(nếu có);

e) Các đề xuất, kiến nghị về công tác quan trắc, đo đạc cho thời gian tới như về 
thiết bị, điểm quan trắc bổ sung (dạng quan trắc, số lượng), các sửa chữa, khôi phục 
độ tin cậy các thiết bị đo hiện có, chu kỳ đo.

3. Kiểm tra, đánh giá chất lượng về an toàn của đập

a) Tính toán kiểm tra ổn định đập theo hiện trạng công trình ứng với trường hợp 
mức nước dâng bình thường, mức nước gia cường (mức nước lũ thiết kế, kiểm tra) 
và các trường hợp khác phù hợp với quy định về thiết kế công trình;

b) Tính toán kiểm tra cho đập hoặc bộ phận kết cấu công trình mà trạng thái làm 
việc có dấu hiệu thay đổi đột biến, bất thường thể hiện qua các kết quả quan trắc 
thấm, chuyển vị của đập, hoặc đập bị hư hỏng nặng hoặc các hư hỏng đã có từ trước 
và diễn biến theo chiều hướng xấu;

c) Đề xuất các biện pháp tăng cường đảm bảo ổn định, an toàn công trình.

4. Kiểm tra tình trạng bồi lắng của hồ chứa

a) Phân tích, đánh giá về tình trạng bồi lắng của hồ chứa trên cơ sở các số liệu 
quan trắc, đo đạc trong quá khứ; phân bố bồi lắng theo các mặt cắt quan trắc bồi lắng 
trên hồ, dự báo bồi lắng và tuổi thọ hồ chứa;

b) Phân tích, đánh giá về các nguyên nhân gây sự gia tăng hoặc giảm thiểu lượng 
phù sa bồi lắng về hồ chứa;

c) Đề xuất chu kỳ đo đạc, quan trắc bồi lắng lòng hồ: Số lượng và vị trí các tuyến 
đo đạc, quan trắc bồi lắng.

5. Tính toán lũ, khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn thiết kế đập hiện hành 
và tài liệu khí tượng thủy văn và các thay đổi về địa hình, địa mạo đã được cập nhật

a) Thu thập bổ sung số liệu khí tượng, thủy văn và các thay đổi về địa hình, địa 
mạo, độ che phủ của thảm thực vật trên lưu vực hồ chứa kể từ giai đoạn thiết kế hoặc 
kể từ lần kiểm định gần nhất đến thời điểm lập báo cáo kiểm định an toàn đập;
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b) Tính toán kiểm tra lại dòng chảy lũ thiết kế, lũ kiểm tra (gồm mô hình lũ, lưu 
lượng đỉnh lũ, tổng lượng lũ) với việc cập nhật các số liệu quan trắc khí tượng, thủy 
văn trong giai đoạn vận hành;

c) Tính toán kiểm tra khả năng xả lũ của đập tràn với dòng chảy lũ thiết kế, lũ 
kiểm tra đã được kiểm định.

6. Đánh giá khả năng phòng chống lũ của công trình.

7. Tổ chức, cá nhân kiểm định lập báo cáo chi tiết và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về kết quả kiểm định.

Điều 9. Tổ chức thực hiện kiểm định an toàn đập 
1. Chủ đập lựa chọn tổ chức, cá nhân kiểm định và tổ chức thực hiện kiểm định 

an toàn đập theo nội dung quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này.

2. Chủ đập lập hồ sơ báo cáo kết quả kiểm định kèm theo báo cáo đánh giá của 
tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định gửi Sở Công thương; đối với hồ chứa nước của 
công trình thủy điện có dung tích trữ bằng hoặc lớn hơn 10.000.000 m3, ngoài việc 
gửi báo cáo về Sở Công thương, chủ đập phải gửi báo cáo kết quả kiểm định về Bộ 
Công thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) để theo dõi, quản 
lý theo quy định.

Mẫu báo cáo kiểm định an toàn đập quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.

3. Chi phí thực hiện kiểm định an toàn đập do chủ đập chi trả.

Chương V
BẢO ĐẢM AN TOÀN ĐẬP VÀ VÙNG HẠ DU ĐẬP

Điều 10. Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện
1. Quy trình vận hành do chủ đập lập theo nội dung quy định tại Quyết định số 

285/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về nội 
dung thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện quy trình vận hành hồ chứa thủy 
điện, trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi tích nước vào hồ chứa.

2. Thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện 

a) Bộ Công thương phê duyệt quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện có quy 
mô dung tích một triệu mét khối (1.000.000 m3) trở lên hoặc hồ chứa nằm trên địa bàn 
từ 2 tỉnh trở lên, ngoại trừ quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện thực hiện theo 
quy định tại Điều 12 Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2008 của 
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Chính phủ về quản lý bảo vệ khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ 
chứa thủy điện, thủy lợi;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện 
còn lại trên địa bàn.

3. Việc điều tiết nước hồ chứa phải tuân theo các quy định trong Quy trình vận 
hành đã được phê duyệt.

4. Vận hành thử cửa van các công trình
a) Chế độ vận hành thử khô các cửa van do chủ đập lập tùy theo đặc điểm của 

công trình và tiến hành thử ít nhất mỗi năm một lần vào thời điểm trước mùa lũ. 
Công tác khắc phục các khiếm khuyết các cửa van sau khi chạy thử khô phải được 
thực hiện xong trước mùa lũ hàng năm; 

b) Chế độ vận hành thử ướt các cửa van do chủ đập lập. Tùy theo điều kiện thủy 
văn và theo đặc điểm của từng công trình có thể tiến hành thử ướt các cửa van vào 
đầu mùa lũ nhưng không được gây ảnh hưởng cho hạ du do xả nước qua đập tràn.

Điều 11. Bảo vệ đập 
1. Chủ đập có trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ đập và trình cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt được quy định tại khoản 4 Điều này.
2. Chủ đập phải thực hiện việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập theo quy 

định tại Điều 25 Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Mốc chỉ giới phải 
được đặt ở những chỗ có thể nhìn thấy từ mọi phía. Khoảng cách giữa hai mốc chỉ 
giới liền kề không quá 50m.

Chủ đập có trách nhiệm quản lý, sửa chữa mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập; 
trong phạm vi còn lại của vùng phụ cận đập, cấm các hoạt động gây mất an toàn cho 
đập hoặc cản trở việc quản lý, vận hành đập.

3. Nội dung phương án bảo vệ đập 
Phương án bảo vệ đập phải có các nội dung chính sau:
a) Thông tin chung về đập
- Tên đập;
- Địa điểm xây dựng;
- Chủ đập;
- Quy mô/tầm quan trọng của đập (đập quan trọng/đập lớn/đập nhỏ);
- Các thông số kỹ thuật, sơ đồ mặt bằng đập;

- Đánh giá về hiện trạng an toàn đập.
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b) Phương án bảo vệ đập
- Xác định phạm vi bảo vệ;
- Chế độ bảo vệ thường xuyên, kiểm tra định kỳ và đột xuất;
- Tổ chức lực lượng bảo vệ: bố trí, phân công và trách nhiệm bảo vệ;
- Tổ chức, chỉ huy; Thông tin liên lạc;
- Xử lý tình huống hư hỏng đập;
- Vật tư, thiết bị, phương tiện, nhân lực, lương thực dự phòng.
c) Phương án xử lý, khắc phục hành vi xâm hại đập;
d) Phương án phối hợp với chính quyền địa phương;
đ) Phương án dự phòng ứng phó với các sự kiện có khả năng gây mất an toàn 

cho đập
- Các kế hoạch hành động dựa trên các phân tích tình trạng bất thường có thể 

xảy ra;
- Diễn tập ứng phó.
4. Thẩm quyền phê duyệt phương án bảo vệ đập 
a) Đối với đập quan trọng quốc gia, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định phương án bảo vệ đập; 

b) Đối với đập của công trình thủy điện còn lại, phương án bảo vệ đập do Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh theo địa bàn phê duyệt.

Điều 12. Phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ 
1. Phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập do chủ đập xây dựng, 

thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 72/2007/NĐ-CP.
2. Thẩm quyền phê duyệt phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập 

trong mùa lũ
a) Bộ Công thương phê duyệt phương án đối với đập của công trình thủy điện có 

công suất lắp máy lớn hơn 30 MW;
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đối với đập của công trình 

thủy điện có công suất lắp máy nhỏ hơn hoặc bằng 30MW.
3. Trong suốt mùa lũ, chủ đập phải có quy chế phối hợp với tổ chức dự báo khí 

tượng thủy văn khu vực để có đầy đủ thông tin về bão lũ. Đồng thời, chủ đập phải 
thường xuyên duy trì liên lạc và thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban 
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nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương, 
Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương. 

Điều 13. Phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự 
cố đập

1. Xây dựng phương án 
a) Chủ đập chịu trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng 

phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập, 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo địa bàn;

b) Nội dung phương án phải liệt kê được các đối tượng bị ảnh hưởng, mức độ 
ảnh hưởng và biện pháp đối phó, khắc phục hậu quả phù hợp với từng tình huống lũ 
khác nhau.

2. Chủ đập phải thông báo (qua điện thoại hoặc fax) cho tổ chức dự báo khí 
tượng thủy văn tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa 
phương vùng hạ du:

a) Việc vận hành đóng mở các cửa xả lũ theo quy định;
b) Việc xả lũ khẩn cấp;
c) Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ điều tiết chống lũ, thông báo số liệu các lần 

quan trắc, đo đạc mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu đập; Lưu lượng vào hồ, 
lưu lượng xả qua đập tràn, lưu lượng tháo qua tuốc-bin; dự tính khả năng gia tăng 
mực nước hồ trên cơ sở lưu lượng dự báo vào hồ.

3. Chủ đập chịu trách nhiệm lắp đặt các hệ thống cảnh báo và thông báo tới các 
chủ đập phía thượng/hạ lưu; báo cáo ngay Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng 
chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương trong trường hợp nguy hiểm sắp xảy 
ra do đập hư hỏng hoặc nguy cơ vỡ đập.

Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Tổ chức thực hiện 
1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công thương là đơn vị 

đầu mối tổ chức thực hiện việc thẩm định, phê duyệt phương án phòng chống lụt bão 
đối với đập của công trình thủy điện theo thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 2 
Điều 12 Thông tư này và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an 
toàn đập của các công trình thủy điện trên phạm vi toàn quốc.
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2. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương 
tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập tại các công trình 
thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Điều 15. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2010.
Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, 

cá nhân phản ánh về Bộ Công thương để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Dương Quang
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Phụ lục 1
MẪU BÁO CÁO HIỆN TRẠNG AN TOÀN ĐẬP

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

...., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO
HIỆN TRẠNG AN TOÀN ĐẬP

(Báo cáo cần có các nội dung chính sau)

I. Thông tin chung 
1. Tên công trình 
2. Chủ đầu tư
3. Cấp công trình
4. Số lượng và công suất tổ máy phát điện
5. Kết cấu đập
6. Chiều cao đập max (m)
7. Hình thức đập tràn 
8. Thời điểm tích nước lần đầu đến mực nước dâng bình thường
9. Thời điểm kiểm định an toàn đập gần nhất, kết luận kiểm định và tình hình 

thực hiện các kiến nghị của tổ chức, cá nhân kiểm định.
II. Chế độ thủy văn và tình trạng công trình
1. Thủy văn
- Mực nước dâng bình thường
- Mực nước chết
- Mực nước gia cường ứng với lũ kiểm tra hoặc lũ thiết kế
- Dòng chảy lũ lớn nhất về hồ chứa (thời gian xuất hiện, lưu lượng đỉnh lũ, tổng 

lượng lũ, quá trình xả lũ).
2. Tình trạng các công trình hạ lưu
- Các công trình gia cố hai bờ hạ lưu
- Tình trạng phần lòng sông khu vực chân đập hạ lưu



CÔNG BÁO/Số 609 + 610 ngày 28-10-2010 21

III. Kết quả quan trắc đập (có so sánh với năm trước)
Trạng thái thiết bị quan trắc
1. Biến dạng đứng của đập
- Nền đập
- Các phần tử của đập
- Mặt đập
- Mái đập thượng/hạ lưu
2. Chuyển dịch ngang của đập
- Thời kỳ kiệt nước trước lũ
- Thời kỳ lũ
- Thời kỳ mực nước dâng bình thường
3. Chế độ thấm của đập
4. Xê dịch của tràn vận hành
5. Chế độ thấm của tràn vận hành
V. Kết quả kiểm tra đập trước lũ
VI. Các nội dung báo cáo khác (nếu có)
VII. Nhận xét, đánh giá tình trạng đập hiện tại

Nơi nhận: CHỦ ĐẬP
 CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
 (Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 2

MẪU BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

...., ngày.... tháng.... năm...
 

BÁO CÁO
KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP

(Báo cáo cần có các nội dung chính sau)

I. Thông tin chung 

1. Tên công trình

2. Chủ đầu tư

3. Nhiệm vụ, cấp công trình

4. Số lượng và công suất tổ máy phát điện

5. Số liệu thủy văn

- Mực nước dâng bình thường

- Mực nước chết

- Mực nước gia cường ứng với lũ kiểm tra hoặc lũ thiết kế

- Thời điểm và mức lũ lớn nhất hàng năm trong chu kỳ kiểm định 

6. Kết cấu đập

7. Chiều cao đập max (m)

8. Hình thức đập tràn 

9. Thời điểm tích nước lần đầu đến mực nước dâng bình thường

10. Thời điểm kiểm định an toàn đập gần nhất, kết luận kiểm định và tình hình 
thực hiện các kiến nghị của tổ chức, cá nhân kiểm định

II. Kết quả kiểm định an toàn đập

1. Đánh giá kết quả công tác quản lý đập

2. Kiểm tra phân tích tài liệu đo đạc, quan trắc đập
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3. Kiểm tra đánh giá chất lượng về an toàn của đập
4. Kiểm tra tình trạng bồi lắng của hồ chứa
5. Tính toán lũ, khả năng xả lũ của hồ chứa theo tiêu chuẩn thiết kế đập hiện 

hành và tài liệu khí tượng thủy văn và các thay đổi về địa hình, địa mạo đã được 
cập nhật.

6. Đánh giá khả năng phòng chống lũ của công trình.
III. Kết luận/đánh giá của tổ chức, cá nhân kiểm định về tình trạng công 

trình hiên tại và so sánh với kết quả lần kiểm định trước (nếu có).

Nơi nhận: CHỦ ĐẬP
 CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
 (Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục 3
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ AN TOÀN ĐẬP

(Nguyên mẫu của Thông tư số 33/2008/TT-BNN ngày 04/02/2009 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

..., ngày... tháng... năm 201... 

TỜ KHAI
Quản lý an toàn đập

1. Tên đập (hồ chứa):  
2. Địa điểm xây dựng thuộc tỉnh:  
................................................ Huyện: .................................................................  
................................................ Xã: .......................................................................
3. Nhiệm vụ: Cấp nước tưới    Phát điện   Phòng lũ 
4. Năm xây dựng: ................................................................................................
5. Tên Chủ đập: ..................................................................................................
 Địa chỉ: ................................................................................................................
 Điện thoại:...................................... Fax ..............................................................
 Email ...................................................................................................................
6. Nguồn vốn đầu tư xây dựng: .........................................................................
7. Tổ chức chủ đập trực thuộc (có liên quan đến công tác quản lý đập): ..........
 ..............................................................................................................................
8. Hồ chứa:
8.1. Diện tích lưu vực (Km2): ...............................................................................
8.2. Dung tích tổng cộng (106 m3): .......................................................................
8.3. Dung tích hữu ích (106 m3): ...........................................................................
8.4. Dung tích chết (106 m3): ................................................................................
8.5. Dung tích điều tiết lũ (106 m3): ......................................................................
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8.6. Mực nước gia cường (m): ..............................................................................
8.7. Mực nước dâng bình thường (m): .................................................................
8.8. Mực nước chết (m): .......................................................................................
8.9. Mực nước lũ Max đã xảy ra (m):...................................................................
9. Đập chính:
9.1. Cấp công trình đầu mối: ................................................................................
9.2. Tên đập: .........................................................................................................
9.3. Vị trí (xã, huyện, tỉnh): ..................................................................................
9.4. Chiều dài (m): ................................................................................................
9.5. Chiều cao (m): ...............................................................................................
9.6. Cao trình đỉnh đập (m): .................................................................................
9.7. Cao trình đỉnh tường chắn sóng (m): .............................................................
9.8. Vật liệu: .........................................................................................................
9.9. Kết cấu: ..........................................................................................................
9.10. Tình trạng chất lượng: Xấu       Bình thường 
 Miêu tả hư hỏng (nếu có):
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
10. Các đập phụ:
10.1. Tên đập: .......................................................................................................
10.2. Vị trí (xã, huyện, tỉnh): ................................................................................
10.3. Chiều dài (m): ..............................................................................................
10.4. Chiều cao (m): .............................................................................................
10.5. Cao trình đỉnh đập (m): ...............................................................................
10.6. Cao trình đỉnh tường chắn sóng (m): ...........................................................
10.7. Vật liệu: .......................................................................................................
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10.8. Kết cấu: ........................................................................................................
10.9. Tình trạng chất lượng: Xấu  Bình thường 
 Miêu tả hư hỏng (nếu có):
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
11. Các cống lấy nước, tháo nước
11.1. Tên cống: .....................................................................................................
11.2. Vị trí (dưới đập nào?): .................................................................................
11.3. Lưu lượng thiết kế (Qtk; m

3/s): .....................................................................
11.4. Vật liệu: .......................................................................................................
11.5. Kết cấu: ........................................................................................................
11.6. Chế độ chảy: Không áp  Có áp 
11.7. Chiều dài cống (m): .....................................................................................
11.8. Kích thước cống (m): ...................................................................................
11.9. Cao trình đáy cống (m): ...............................................................................
11.10. Tình trạng chất lượng: Xấu  Bình thường 
 Miêu tả hư hỏng (nếu có):
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
12. Các tràn xả lũ:
12.1. Tên tràn: .......................................................................................................
12.2. Vị trí: ...........................................................................................................
12.3. Lưu lượng xả thiết kế (Qtk; m

3/s): ................................................................
12.4. Chiều rộng tràn: ...........................................................................................
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12.5. Vật liệu: .......................................................................................................
12.6. Hình thức, kết cấu: ......................................................................................  
12.7. Hình thức tiêu năng: ....................................................................................
12.8. Hình thức đóng mở: .....................................................................................
12.9. Cao trình ngưỡng tràn (m): ..........................................................................
12.10. Tình trạng chất lượng:    Xấu   Bình thường 
 Miêu tả hư hỏng (nếu có):
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
13. Đường quản lý:                  Có      Không 
13.1. Chiều dài (m): ..............................................................................................
13.2. Mặt đường: Đất  Cấp phối  Nhựa, bê tông 
13.3. Chất lượng đường: Tốt  Xấu 
14. Thông tin liên lạc:

Không có      Điện thoại      Vô tuyến    
15. Các loại quan trắc đo đạc:

Đo mưa       Đo gió     Quan trắc MN hồ  
Quan trắc thấm     Quan trắc chuyển vị  
16. Tài liệu lưu trữ:

 Đầy đủ        Không đầy đủ      Không có    
17. Quá trình quản lý khai thác:
Tóm tắt các sự cố lớn, nội dung đại tu, sửa chữa nâng cấp đã được thực hiện, 

năm thực hiện.
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
18. Đánh giá chung về an toàn đập:
18.1. Đánh giá chung: ...........................................................................................
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 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
18.2. Đề nghị: .......................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................

Ngày.... tháng..... năm 201...
(Chủ đập ký tên, đóng dấu)


