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Tóm tắt: Việt Nam là đất nước có rất nhiều hồ chứa nước trong đó có tới gần 90% là đập 

đất. Hiện nay đã có nhiều hồ đập có nguy cơ mất an toàn do đa phần được xây dựng trong 

những năm chiến tranh với kỹ thuật khảo sát và thiết kế hạn chế, thiết bị thi công không đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật, thiếu hoặc không có khung pháp lý an toàn đập, thiếu hoặc không có 

quy trình vận hành và không được sửa chữa định kỳ, thiếu năng lực dự báo và bị xuống cấp. 

Nghiên cứu này đã đề xuất khung pháp lý phục vụ quản lý an toàn hồ đập ở Việt Nam, bao 

gồm các hoạt động tăng cường thể chế chính sách và pháp luật và một loạt các hành động 

nhằm ứng phó với rủi ro an toàn đập, xây dựng chiến lược quản lý rủi ro thiên tai và hệ thống 

sẵn sàng ứng phó khẩn cấp, thực hiện các kế hoạch hành động cho khả năng chống chịu của 

khu vực và quốc gia. 

Từ khóa: Khung pháp lý; An toàn hồ đập; Hành động khẩn cấp; Hồ chứa nước; Quản lý an 

toàn. 

 

 

1. Mở đầu 

Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế dựa vào nông nghiệp và là một trong những 

quốc gia dễ tổn thương nhất với thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn do tính chất địa 

hình, địa lý, cơ cấu kinh tế và phân bổ dân cư. Nguồn tài nguyên nước phong phú với 14 lưu 

vực sông chính trên khắp cả nước, nhưng lại được phân bố không đồng đều trong không gian 

và theo thời gian. Ngành nông nghiệp đã phụ thuộc rất nhiều vào công tác tưới, tiêu và kiểm 

soát lũ. Thiên tai là một thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam. Trong khi lũ và bão là 

mối nguy hiểm chính thì Việt Nam cũng dễ bị tổn thương bởi hạn hán, sạt lở và xâm nhập 

mặn [1]. Việt Nam cũng đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu [2–6]. Do đầu tư vào 

phát triển tài nguyên nước, Việt Nam đã có một mạng lưới hồ đập và cơ sở hạ tầng thủy lợi 

lớn với hơn 7000 đập các loại (kể cả đập thủy điện). Trong đó có hơn 750 đập được xếp loại 

là đập lớn (có chiều cao hơn 15 m hoặc từ 5–15 m với dung tích hồ chứa hơn 3 triệu m
3
) và 

hơn 6.000 đập nhỏ (có chiều cao dưới 15 m và dung tích đập dưới 3 triệu m
3
) mà phần lớn là 

đập đất. Trong tổng số 4 triệu hecta đất nông nghiệp thì có hơn 3 triệu hecta được tưới thông 

qua 6.648 đập thủy lợi [5]. Ngoài ra, còn có hơn 429 hồ thủy điện lớn với tổng dung tích 

khoảng 56 tỷ m
3
 chiếm 86% tổng dung tích hồ chứa trên địa bàn cả nước [6].  
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Việc phát triển cơ sở hạ tầng này đã tạo ra một số thách thức. Nhiều hồ chứa quy mô vừa 

và nhỏ được xây dựng từ những năm 1960–1980 với kỹ thuật khảo sát thiết kế hạn chế, công 

nghệ thi công chưa đảm bảo chất lượng, năng lực quản lý, vận hành hạn chế và chậm bảo trì. 

Kết quả là, nhiều đập đã bị xuống cấp và mức độ an toàn của đập thấp hơn so với tiêu chuẩn 

quốc tế, làm gia tăng rủi ro đáng kể đối với con người và an ninh kinh tế. Sự xuống cấp của 

các hồ đập này càng tăng lên do tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan, lũ lụt và biến 

đổi khí hậu. Sự phát triển thượng nguồn nhanh chóng cũng đã khiến nhiều hồ chứa trong tình 

trạng rủi ro. Các dạng rủi ro hư hỏng đập bao gồm cố kết và lún của kết cấu chính, thấm qua 

đập chính, đập phụ và xung quanh công trình lấy nước, biến dạng của mái thương/hạ lưu, đập 

tràn không đủ năng lực tháo lũ, thiếu thiết bị giám sát an toàn [5]. 

Để hồ chứa phát huy được năng lực theo thiết kế, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản 

cho vùng hạ du thì an toàn của đập trở nên rất quan trọng và có tính quyết định đến hiệu quả 

hoạt động của hồ chứa. An toàn hồ đập liên quan đến an toàn kết cấu công trình, giám sát vận 

hành, bảo trì và cảnh báo sớm để xây dựng các kế hoạch chuẩn bị và ứng phó với các tình 

huống khẩn cấp. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hơn 6648 đập, trong đó nếu 

tính theo phân loại đập theo vật liệu xây dựng đập thì có tới gần 90% là đập đất với những đặc 

điểm: (i) Hồ đập đa phần được xây dựng đã lâu, từ những năm 1960–1980 với kỹ thuật khảo 

sát hạn chế, thiếu các tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế, thiết bị thi công không đáp ứng yêu cầu 

kĩ thuật, thiếu hoặc không có khung pháp lý an toàn đập, thiếu hoặc không có quy trình vận 

hành và không được sửa chữa định kỳ, thiếu năng lực dự báo từ đó bị xuống cấp; (ii) Đập đất 

được thi công thủ công là chính nên dễ bị sự cố; (iii) Quản lý hồ đập mới chú trọng khai thác 

sử dụng, ít quan tâm đến nghiên cứu trên công trình thực tế; (iv) Biến đổi khí hậu, tạo ra 

những hình thái thời tiết cực đoan, làm nguy cơ mất an toàn đập ngày càng cao; (v) Sự phát 

triển kinh tế xã hội vùng hạ du đòi hỏi an toàn đập ở mức độ cao hơn.  

Về tổ chức quản lý hồ đập, đến nay, vẫn còn tồn tại một số điểm trong khung pháp lý và 

thể chế quản lý an toàn hồ đập ở Việt Nam. Rất nhiều hồ chứa chưa có quy trình vận hành 

điều tiết, cũng chưa có kế hoạch ứng phó trong các tình huống khẩn cấp và ứng cứu đập 

(ngoại trừ một số hồ đập thuộc Dự án WB8 [5]). Các công trình phục vụ quản lý như đường 

xá chưa đảm bảo cho xe cơ giới tiếp cận để kiểm tra, ứng cứu khi công trình có sự cố, thậm 

chí một số hồ không có đường quản lý theo qui định. Các phương tiện thông tin, liên lạc, thiết 

bị quan trắc chưa được trang bị đầy đủ, dẫn đến khó khăn trong chỉ huy điều hành nhất là 

trong mùa mưa lũ. Phần lớn các hồ chứa là do các xã, hợp tác xã quản lý, các doanh nghiệp 

nhà nước (công ty quản lý thuỷ nông) quản lý và đã dẫn đến nhiều hư hỏng, đe doạ đến an 

toàn, tuy nhà nước đã và đang tập trung đầu tư sửa chữa tốn kém, nhưng an toàn hồ đập vẫn là 

mối lo ngại do nguồn tài chính đầu tư cho việc sửa chữa, nhất là đầu tư cho quản lý chưa đáp 

ứng được yêu cầu kỹ thuật, bền vững. Hầu hết các đập loại vừa và nhất là đập nhỏ, đều do dân 

(ủy ban nhân dân xã, hợp tác xã) quản lý, nhiều trường hợp đập đã có “chủ quản lý”, nhưng 

lại không có người quản lý thường xuyên, có nghĩa là không có “chủ đích thực”, vấn đề này 

cũng đe doạ đến an toàn của hồ đập [7]. 

2. Phương pháp nghiên cứu  

Thông qua việc nghiên cứu một số văn bản pháp lý liên quan đến quản lý an toàn hồ đập 

trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy vấn đề quản lý an toàn đập đã được Chính phủ các nước 

và Việt Nam rất quan tâm. Riêng tại Việt Nam, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành nhiều 

văn bản quy định việc quản lý an toàn đập và được hoàn thiện dần cho đến hiện tại. Các văn 

bản pháp lý được nghiên cứu phân tích bao gồm: (i) Các luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam; (ii) Pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; (iii) Các nghị định, 

quyết định của Chính phủ; (iv) Các thông tư, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật của các 

bộ ngành. 

Nghiên cứu này đi sâu phân tích vai trò và trách nhiệm của các cơ quan khác nhau được 

quy định, vai trò và trách nhiệm của các bộ ngành liên quan, và một số điểm còn tồn tại trong 
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thể chế quản lý an toàn hồ đập ở Việt Nam, từ đó đề xuất được khung pháp lý quản lý tổng 

hợp an toàn hồ đập tại Việt Nam. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1 Chính sách, pháp lý quản lý lũ lụt và an toàn hồ đập tại một số nước  

Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là ba trong số các nước trên thế giới có mạng lưới hồ 

đập và cơ sở hạ tầng thủy lợi lớn trên thế giới. Tại Hoa Kỳ đã có Khung kế hoạch hành động 

khẩn cấp của Cơ quan quản lý trường hợp khẩn cấp liên bang (FEMA) và Bộ An ninh nội địa 

Hoa Kỳ (Department of Homeland Security, DHS), và đã thành lập các kế hoạch khẩn cấp 

phục vụ công tác phòng chống, ứng phó khẩn cấp với các thảm họa tự nhiên. FEMA và DHS 

đã xây dựng khung kế hoạch hành động khẩn cấp rõ ràng đối với hồ đập. Mục tiêu chính của 

hướng dẫn liên bang về an toàn đập–kế hoạch hành động khẩn cấp đối với các đập của FEMA 

là bảo vệ tính mạng con người và giảm thiểu thiệt hại tài sản trong các thảm họa tự nhiên hoặc 

tình huống khẩn cấp. Mục tiêu chính của hướng dẫn chuẩn bị khẩn cấp cho đê điều của DHS 

là tổ chức ứng phó phối hợp hiệu quả với lũ lụt bằng cách phân định các nhiệm vụ chính để 

lập kế hoạch, tổ chức, đào tạo, chuẩn bị thiết bị, thực hiện và đánh giá. Trong hướng dẫn kế 

hoạch hành động khẩn cấp cho đập của FEMA nhấn mạnh sáu yếu tố của kế hoạch hành động 

khẩn cấp gồm: sơ đồ thông báo và thông tin liên hệ, quy trình phản ứng, trách nhiệm, hoạt 

động chuẩn bị, bản đồ ngập lụt và thông tin bổ sung trong các phụ lục. Quá trình phản ứng 

trong kế hoạch hành động khẩn cấp bao gồm bốn bước: (i) Phát hiện, đánh giá sự cố và xác 

định mức độ khẩn cấp; (ii) Thông báo và liên lạc; (iii) Hành động khẩn cấp; và (iv) Chấm dứt 

và theo dõi. 

Tại Nhật Bản, Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch [8] đã công bố hướng dẫn 

xây dựng kế hoạch phòng chống lũ lụt dựa trên Điều 7 khoản 1 của Luật Cơ bản về phòng 

chống thiên tai. Hướng dẫn này nêu chi tiết tất cả các bước cần thiết để phối hợp trách nhiệm 

và thực hiện các biện pháp kiểm soát lũ trong trường hợp xảy ra thảm họa lũ lụt trong một khu 

vực. Mục tiêu được đặt ra là duy trì cảnh giác và bảo vệ chống lũ lụt, sóng thần và thủy triều 

dâng cao, để giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Hướng dẫn kiểm soát lũ 

lụt được đề cập ở trên bao gồm kế hoạch hành động khẩn cấp cho lũ sông, hướng dẫn chỉ định 

các vùng dễ bị lũ lụt và cung cấp các kế hoạch sơ tán để ứng cứu người. Kế hoạch sơ tán và kế 

hoạch phòng chống lũ lụt được biên soạn liên quan đến khu vực dễ bị lũ lụt, các cơ sở được sử 

dụng bởi người dân, các nhà máy lớn và kế hoạch này được phản ánh trong thiết kế của tòa 

nhà. Các công trình được sử dụng bởi các nhóm dễ bị tổn thương hơn như người già, người 

khuyết tật và trẻ sơ sinh được chỉ định là khu vực dễ bị lũ lụt để cho phép các biện pháp sơ tán 

nhanh chóng. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng chống lũ liệt kê các giai đoạn ứng phó 

khẩn cấp gồm Giai đoạn 1 (Chờ), Giai đoạn 2 (Chuẩn bị), Giai đoạn 3 (Huy động), Giai đoạn 

4 (Cảnh giác) và Giai đoạn 5 (Giảm dần mức báo động). 

Tại Hàn Quốc, tất cả các hệ thống quản lý rủi ro của các cơ quan liên quan đều tuân theo 

tư vấn về rủi ro được mã hóa theo thang màu của Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc [9]. Thang 

đo rủi ro bao gồm bốn màu: xanh lam (được bảo vệ), vàng (rủi ro trung bình), cam (rủi ro cao) 

và đỏ (rủi ro nghiêm trọng). 

Trước đây, khái niệm “kiểm soát lũ” (Flood control) thường được dùng để hạn chế 

những rủi ro do lũ gây ra, tuy nhiên, những nghiên cứu về lũ trên thế giới trong thời gian gần 

đây cho thấy khái niệm “quản lý lũ” (Flood management) đã được dùng để thay thế khái 

niệm “kiểm soát lũ”. Quản lý lũ mang tính tổng quát hơn kiểm soát lũ vì nó đòi hỏi cách tiếp 

cận đa chiều, đa tầng và đa lĩnh vực, trong đó, sự tham gia, chia sẻ kiến thức của tất cả các 

nhóm xã hội, lồng ghép kế hoạch phát triển các ngành kinh tế với kế hoạch phòng chống lũ là 

việc mà toàn xã hội phải thực hiện. Để thực hiện thành công cách tiếp cận tổng hợp nói trên, 

các nhà khoa học trên thế giới đã đưa ra nhiều khung hành động (framework), chỉ dẫn 

(guideline), hướng dẫn (handbook)… Tuy có khác nhau về cách cầu trúc ý tưởng nhưng nhìn 
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chung, việc quản lý lũ phải được thực hiện theo chu trình khép kín, lặp đi lặp lại các bước 

thực hiện ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tùy theo bản chất của từng nội dung hành động.  

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp ở các quốc gia trên thế giới được tóm 

tắt thành bốn giai đoạn bao gồm Giảm thiểu, Chuẩn bị, Phản ứng và Phục hồi. Trong đó, các 

nước Hàn Quốc và Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng trong giai đoạn Phản ứng và Phục 

hồi, trong khi đó giai đoạn Giảm thiểu và Chuẩn bị lại được Hoa Kỳ quan tâm hơn.  

Đối với Hoa Kỳ, Hướng dẫn khung kế hoạch hành động khẩn cấp bao gồm các chi tiết đủ 

điều kiện để 'Giảm thiểu' và chủ yếu đề xuất các vấn đề cần chuẩn bị trong những ngày bình 

thường như thành phần tổ chức để ứng phó với tình huống khẩn cấp, chuẩn bị tài nguyên, vận 

hành cơ sở, phát hiện sự cố và xây dựng của hệ thống đánh giá rủi ro.  

Các hoạt động nhằm “Giảm thiểu”, “Chuẩn bị”, “Phản ứng/Ứng phó” và “Phục hồi” rủi 

ro thiên tai, lũ lụt, bảo đảm an toàn hồ đập chứa nước kể trên đã được các tác giả chọn lọc, có 

chỉnh sửa và cập nhật theo điều kiện Việt Nam để xây dựng khung pháp lý quản lý tổng hợp 

an toàn hồ đập tại Việt Nam. 

3.2 Các văn bản pháp luật và chính sách quản lý an toàn hồ đập ở Việt Nam 

Tại Việt Nam, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản quy định việc quản 

lý an toàn đập và được hoàn thiện dần cho đến hiện tại. Hiện nay đã có 05 văn bản luật điều 

chỉnh các nội dung này gồm Luật tài nguyên nước [10], Luật Phòng, chống thiên tai [11], 

Luật Thủy lợi [12], Luật Đê điều [13], và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, 

chống thiên tai và Luật đê điều [14]. Ngoài ra, Luật Khí tượng thủy văn (KTTV) đã tạo hành 

lang pháp lý cho các hoạt động chuyên môn KTTV phát triển, đáp ứng yêu cầu của công tác 

phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Dưới luật còn có các nghị định như Nghị định 114/2018/NĐ–CP về Quản lý an toàn đập, 

hồ chứa nước [15] (thay thế Nghị định 72/2007/NĐ-CP về Quản lý an toàn đập) áp dụng quy 

tắc quốc tế trong việc định nghĩa các đập dựa trên chiều cao và dung tích. Đặc biệt, Nghị định 

định rõ phân loại đập, hồ chứa nước. Nghị định số 67/2018/NĐ–CP [16] ngày 14 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Việc phân loại đập, hồ 

chứa nước được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định này. Nghị định số 

160/2018/NĐ–CP [17] của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, 

chống thiên tai.  

Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan khác nhau được quy định trong một loạt các 

Thông tư sau đó của Chính phủ. Các thông tư này được xây dựng và có hiệu lực để trực tiếp 

quản lý an toàn đập/hồ chứa. Thông tư 33/2008/TT–BNN [18] nêu chi tiết vai trò của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) đối với các hồ đập thủy lợi và Thông tư 

34/2010/TT–BTC [19] quy định chi tiết vai trò của Bộ Công thương liên quan đến đập thủy 

điện. Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch điều 

tiết nước liên hồ chứa và quy tắc vận hành ở 11 lưu vực sông nơi có chuỗi đập/hồ chứa bậc 

thang tại Nghị định 21/2013/NĐ–CP [20].  

Vai trò và trách nhiệm của Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT và Bộ Công thương liên quan 

đến quản lý tổng hợp các hồ chứa thủy điện và thủy lợi được nêu chi tiết trong Nghị định 

112/2008/NĐ–CP [21]. Nghị định này bao gồm các quy định về kế hoạch điều tiết nước liên 

hồ chứa bao gồm cả hạn hán nghiêm trọng, ô nhiễm nước, các sự cố về môi trường hay thiên 

tai. Các nghị định và thông tư cũng quy định rõ vai trò và trách nhiệm của các tổ chức cấp tỉnh 

và cấp huyện và các đơn vị liên quan khác. Những điểm cần lưu ý trong nghị định: Tài 

nguyên và môi trường các hồ chứa phải được khai thác, sử dụng tổng hợp, tiết kiệm, hiệu quả, 

không chia cắt theo địa giới hành chính. Bảo vệ tài nguyên và môi trường các hồ chứa phải 

trên cơ sở tăng cường quản lý nhà nước, thể chế, pháp luật và tuyên truyền, giáo dục, nâng 

cao ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng dân cư vùng hồ chứa.  

Việc khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường các hồ chứa phải bảo đảm an toàn hồ 

chứa, dòng chảy tối thiểu, không ảnh hưởng đến các mục tiêu, nhiệm vụ của hồ chứa đã được 
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các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống suy thoái, cạn 

kiệt, ô nhiễm nguồn nước và phòng, chống tác hại do nước gây ra trên lưu vực hồ chứa và hạ 

du hồ chứa. Phải lập hành lang bảo vệ hồ chứa, cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ 

chứa trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có hồ chứa phê duyệt. Phải xây dựng quy trình điều 

tiết nước hồ chứa. Quy trình vận hành hồ chứa phải được lập đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ 

của hồ chứa theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm an toàn công trình, an toàn hạ du hồ chứa, khai thác 

tổng hợp tài nguyên, môi trường hồ chứa, duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu hồ chứa, không 

gây biến đổi lớn đến chế độ dòng chảy hạ lưu hồ và có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu [21].  

Nghị định 43/2015/NĐ–CP [22] quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn 

nước. Đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi có dung tích lớn hơn một tỷ mét khối hoặc có dung 

tích từ mười triệu mét khối đến một tỷ mét khối nhưng nằm ở địa bàn dân cư tập trung, địa 

bàn có công trình quốc phòng, an ninh thì phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước là vùng tính 

từ đường biên có cao trình bằng mực nước cao nhất ứng với lũ thiết kế đến đường biên có cao 

trình bằng cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ. Đối với các loại hồ chứa thủy điện, thủy lợi 

khác, phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước là vùng tính từ đường biên có cao trình bằng cao 

trình đỉnh đập đến đường biên có cao trình bằng cao trình giải phóng mặt bằng lòng hồ [22].  

3.3  ột số đi m c n tồn tại trong th  ch  quản lý an toàn hồ đập ở Việt Nam 

Luật Tài nguyên nước quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 

phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước, trong đó các nội dung có đề cập đến 

phòng chống tác hại của nước, quy định về khai thác, vận hành hồ chứa, các quy định về 

phòng chống lũ thì không quy định cụ thể mà dẫn chiếu tới các quy định hiện hành về đê điều 

và phòng chống lũ; việc bảo vệ lòng, bờ, bãi sông; chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp bảo 

vệ lòng, bờ, bãi sông đối với các sông là ranh giới giữa hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. 

Tại Điều 5 Nghị định số 201/2013/NĐ–CP [23] quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Tài nguyên nước “quy định về Tổ chức lưu vực sông”. Tuy nhiên, đến nay tại một số 

khu vực vẫn chưa có tổ chức nào quản lý lưu vực sông liên tỉnh được thành lập. 

Hiện nay, một hồ chứa có khi chịu cả sự quản lý của 3 bộ ngành, gồm có Bộ Công 

thương, Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TNMT) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

(NNPTNT). Bộ TNMT quản lý nước như một tài nguyên và là tài sản công, thuộc sở hữu toàn 

dân. Bộ Công thương quản lý việc xây dựng các công trình thủy điện, sản xuất điện và xem 

xét điện là một sản phẩm hàng hóa. Trong khi đó, Bộ NNPTNT thì quản lý việc cấp nước. Do 

vậy, trong thực tế, vẫn còn có khó khăn trong vận hành một số hồ chứa thủy điện [6]. Vào 

mùa kiệt, trong một số trường hợp, yêu cầu về điều tiết nước các hồ chứa trong mùa kiệt còn 

chồng chéo giữa Bộ NNPTNT với Bộ TNMT. Do đó, việc lập kế hoạch vận hành của các hồ 

chứa thủy điện vừa đáp ứng nhu cầu phụ tải điện vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước còn có 

khó khăn. Vào mùa lũ, việc quy định thời gian tích nước cuối mùa lũ khá ngắn và việc vận 

hành tích nước phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của các bản tin dự báo thời tiết làm cho 

việc tích nước các hồ chứa thủy điện gặp khó khăn. Đặc biệt là trong những năm ít lũ, lưu 

lượng nước về thấp thì các hồ không tích được đến mực nước dâng bình thường để đảm bảo 

cho công tác phát điện và trữ nước phục vụ nhu cầu cấp nước cho năm tiếp theo. 

Trước những khó khăn và tồn tại nêu trên, Bộ Công Thương đã đề nghị sửa đổi nội dung 

về quản lý đập, hồ chứa thuỷ điện trong Luật Điện lực để thống nhất trong quản lý. Các bộ 

ngành từ đó thống nhất, xây dựng cơ chế phối hợp điều tiết nước các hồ chứa trong mùa kiệt, 

rà soát các quy định về điều tiết nước các hồ chứa thủy điện, thủy lợi để cấp nước cho hạ du 

trong thời kỳ mùa kiệt và đảm bảo cấp nước cho các hệ thống thủy lợi trong mùa kiệt. Bên 

cạnh đó, nghiên cứu điều chỉnh linh hoạt thời gian tích nước của các thủy điện trong quy trình 

liên hồ, tăng cường độ chính xác của công tác dự báo thủy văn, nghiên cứu hiệu chỉnh các quy 

định linh hoạt để thích nghi với biến đổi khí hậu và các điều kiện thủy văn diễn biến khó 
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lường, vừa đảm bảo an toàn hồ chứa vừa đảm bảo khả năng tích nước phục vụ sản xuất điện 

và nhu cầu nước hạ du [6]. 

Việc quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện hiện được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy 

phạm pháp luật, như: xây dựng; khí tượng, thủy văn; phòng chống thiên tai; quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước… dẫn đến những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, các 

quy định của pháp luật hiện còn một số bất cập, chồng chéo. Điển hình như quy định về cắm 

mốc khu vực lòng hồ được quy định đồng thời tại Nghị định số 114/2018/NĐ–CP [15], Nghị 

định số 112/2008/NĐ–CP [21], Nghị định số 43/2015/NĐ–CP [22] của Chính phủ và Thông 

tư số 03/2012/TT–BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường [24]. Nếu tuân thủ tất cả các 

quy định này thì khu vực lòng hồ phải cắm quá nhiều mốc, các đường biên cắm mốc nhiều 

trường hợp trùng nhau (cùng lấy theo cao trình đỉnh đập) hoặc khá gần nhau (theo cao trình 

đỉnh đập và theo cao trình mực nước lũ kiểm tra có tính đến nước dềnh). 

Không chỉ có vậy, một số quy định không rõ ràng nên khó triển khai thực hiện như 

trường hợp Nghị định 114/2018/NĐ–CP [15] quy định vùng hạ du đập là vùng bị ngập lụt khi 

hồ xả nước theo quy trình; xả lũ trong tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập nhưng lại không quy 

định trường hợp nào thì xác định theo quy trình, theo tình huống khẩn cấp hoặc vỡ đập. Quy 

định này cũng khó xác định được vùng hạ du trong trường hợp các hồ chứa được xây dựng 

bậc thang hoặc hồ chứa được xây dựng ở gần nơi hợp lưu với sông khác. 

Ngoài ra, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các cơ quan chức năng cũng gặp phải những 

khó khăn do thiếu nhân lực, nhất là nhân lực có chuyên môn về thủy công hoặc liên quan đến 

thủy điện từ cấp trung ương đến địa phương. Trong khi đó, công tác phối hợp giữa các cơ 

quan chức năng có lúc, có nơi chưa hiệu quả từ khâu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

đến tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát. 

Nghị định 114/2018/NĐ–CP [15] về quản lý an toàn đập hồ chứa đã quy định về quản lý 

an toàn đập, hồ chứa nước đối với đập có chiều cao từ 5 m trở lên hoặc hồ chứa nước có dung 

tích toàn bộ từ 50.000 m
3
 trở lên và an toàn cho vùng hạ du đập. Công tác quản lý an toàn đập, 

hồ chứa nước phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình khảo sát, thiết 

kế, thi công xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ đập, hồ chứa nước. Chủ sở hữu đập, hồ 

chứa nước chịu trách nhiệm về an toàn đập, hồ chứa nước do mình sở hữu; tổ chức, cá nhân 

khai thác đập, hồ chứa nước có trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn, phát huy 

hiệu quả của công trình. Tuy nhiên, Nghị định này vẫn chưa có quy định cụ thể về phân loại 

quy trình điều tiết cho từng cấp hồ, đập (hồ đập chứa nước quan trọng đặc biệt, hồ đập chứa 

nước lớn, hồ đập chứa nước vừa, hồ đập nhỏ) và bản đồ sơ tán dân trong tình huống khẩn cấp 

xả lũ, vỡ đập. Do đó nên ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết các điều trong nghị định này. 

Nghị định 143/2003/NĐ [25] Qui định chi tiết một số điều cụ thể của Pháp lệnh khai thác 

và bảo vệ Công trình thuỷ lợi nhưng chưa cụ thể hoá được những điều khoản liên quan đến an 

toàn đập. Tuy vậy, Nghị định này cũng đã tạo được khung pháp lý cho việc thực hiện một số 

nội dung liên quan đến an toàn đập như phê duyệt, thẩm định dự án nâng cấp sửa chữa công 

trình, nguồn tài chính, phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, trong đó có đập (Điều 25–28), đặc 

biệt là đã qui định nội dung chức năng quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình 

thuỷ lợi (Điều 29), đã gắn khai thác công trình với bảo vệ an toàn, đặc biệt là gắn trách nhiệm 

của người hưởng lợi từ công trình thuỷ lợi tham gia phương án bảo vệ, xử lý sự cố (Điều 22, 

23). 

Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh đã cụ thể hoá các chủ trương, tổ chức triển khai thực 

hiện các qui định về an toàn đập, xây dựng các phương án về an toàn đập nhất là về mùa lũ và 

chỉ đạo các ngành, chính quyến các cấp trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về an toàn đập đã 

được giao. Sở NN&PTNT là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các cơ 

chế chính sách, chỉ đạo phòng chống lũ lụt, an toàn đập trên địa bàn tỉnh, thực hiện phương 

châm “4 tại chỗ” gồm chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cầu 

tại chỗ; đảm bảo 3 giai đoạn trước, trong và sau thiên tai; phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương [26]. 
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3.4. Khung pháp lý quản lý tổng hợp an toàn hồ đập tại Việt Nam 

Phân tích đánh giá tổng quan một số mô hình quản lý tổng hợp lũ lụt và an toàn hồ đập 

của các nước phát triển trên thế giới, vấn đề thể chế chính sách quản lý tổng hợp lũ lụt và an 

toàn đập ở Việt Nam, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong công tác quản lý an toàn đập trong 

thời gian vừa qua tại các tỉnh trong khu vực nghiên cứu, đồng thời căn cứ theo điều kiện tự 

nhiên và kinh tế xã hội của các địa phương, tác giả đã đề xuất khung pháp lý quản lý an toàn 

hồ đập tại Việt Nam được mô tả trên Hình 1. 

 

 

Hình 1. Sơ đồ khung pháp lý quản lý tổng hợp an toàn hồ đập tại Việt Nam. 

Để thực hiện được quản lý tổng hợp an toàn hồ đập tại Việt Nam, cần tiến hành các hoạt 

động về tăng cường thể chế chính sách pháp luật về quản lý an toàn đập và hàng loạt các hành 

động “Phòng tránh, giảm nhẹ”, “Chuẩn bị”, “Ứng phó” và “Phục hồi” ở cả cấp Trung ương 

và địa phương (Hình 1) nhằm phòng tránh các tác động về rủi ro an toàn hồ đập, xây dựng và 

thực hiện tốt các kế hoạch để chuẩn bị, ứng phó với các tình huống rủi ro thiên tai và an toàn 

hồ đập, và các kế hoạch phục hồi giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản [26–27]. 

Mục tiêu của công tác “Chuẩn bị” là tăng cường năng lực của các cấp chính quyền địa 

phương, cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và khả năng chống chịu của cộng đồng trước – 

trong và sau lũ do xả lũ khẩn cấp từ hồ chứa và vỡ đập. Trong công tác “Chuẩn bị” có một số 

hoạt động như: (i) Nâng cao nhận thức của của cộng đồng về rủi ro ngập lụt và thiệt hại do xả 

lũ khẩn cấp từ hồ chứa và vỡ đập; (ii) Giám sát, kiểm tra an toàn hồ đập, các bộ phận của công 

trình đầu mối; (iii) Xây dựng, mở rộng hệ thống quan trắc, giám sát, dự báo và cảnh báo sớm 

các rủi ro thiên tai do lũ, an toàn công trình hồ chứa, đập dâng trên các lưu vực sông.  u tiên 

giải pháp công nghệ hỗ trợ vận hành hệ thống hồ chứa, đập dâng theo thời gian thực; (iv) Xây 

dựng bộ công cụ cảnh báo ngập lụt và bản đồ ngập lụt; (v) Xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm 

đường giao thông cứu hộ cứu nạn, nhà cộng đồng phòng chống thiên tai, bản đồ sơ tán dân; 

(vi) Xây dựng kế hoạch chuẩn bị, ứng phó sự cố công trình hồ chứa và ngập lụt vùng hạ lưu 

do xả lũ vỡ đập; (vii) Xây dựng phương án chuẩn bị, ứng phó, di dời trong các tình huống 

khẩn cấp; và (viii) Rà soát, diễn tập theo các kịch bản, phương án ứng phó đã xây dựng. 
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Các hoạt động trong nội dung “Ứng phó” bao gồm việc rà soát, cập nhật, bổ sung 

phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chỉ huy, điều hành ứng phó đảm bảo an toàn công 

trình và ngập lụt vùng hạ lưu do xả lũ vỡ đập; Chủ động, thực hiện được các phương án ứng 

phó cụ thể tương ứng với các kịch bản xảy ra trong điều kiện thực tế. Đối với nội dung “ Phục 

hồi”, cần đạt được các mục tiêu là đánh giá được các thiệt hại vùng hạ lưu sau sự cố thiên tai, 

xả lũ, vỡ đập, nhanh chóng khắc phục các hậu quả để giảm thiểu đến mức tối đa các tổn thất 

có thể tiếp tục xảy ra do sự cố này và phục hồi sinh kế của người dân [26–27]. 

4. Kết luận 

Bài báo này đã phân tích một số mô hình quản lý tổng hợp lũ lụt và an toàn hồ đập của 

các nước phát triển trên thế giới, vấn đề thể chế chính sách quản lý tổng hợp lũ lụt và an toàn 

đập ở Việt Nam. Kết quả cho thấy vấn đề quản lý an toàn đập đã được các nước, đặc biệt 

Chính phủ và các Bộ ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm. Chính phủ và các bộ 

ngành đã ban hành nhiều văn bản quy định việc quản lý an toàn đập và được hoàn thiện dần 

cho đến hiện tại, tuy nhiên vẫn còn có một số tồn tại trong thể chế quản lý an toàn hồ đập. Từ 

đó, các tác giả đã đề xuất khung pháp lý quản lý an toàn hồ đập tại Việt Nam, bao gồm các 

hoạt động về tăng cường thể chế chính sách pháp luật về quản lý an toàn đập và hàng loạt các 

hành động nhằm phòng tránh các tác động về rủi ro an toàn hồ đập, xây dựng và thực hiện tốt 

các kế hoạch để chuẩn bị, ứng phó với các tình huống rủi ro thiên tai và an toàn hồ đập, và các 

kế hoạch phục hồi giảm thiểu.  

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: N.C.Đ., N.T.M.H; Lựa chọn phương 

pháp nghiên cứu: N.T.M.H; Phân tích kết quả: N.T.M.H.; Viết bản thảo bài báo: N.C.Đ, 

N.T.M.H; Chỉnh sửa bài báo: N.C.Đ., N.T.M.H., N.A.Đ. 
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vực Bắc Trung Bộ (BTB)”, mã số KC.08.33/16–20 thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa 
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