
Bảng 01: Bảng thống kê các nội dung triển khai quy định của Pháp luật về 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh 
 

TT Số ký hiệu 
Cơ quan 

ban hành 
Nội dung 

1 

Kế hoạch số 24/KH-

UBND ngày 

29/01/2019 

UBND tỉnh 
Kế hoạch triển khai thi hành hệ thống pháp 

luật về thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

2 

Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2019 

UBND tỉnh 

ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối 

với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước 

3 

Quyết định số 

1722/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2019 

UBND tỉnh 

phê duyệt danh mục công trình và thời gian 

xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh 

4 

Quyết định số 

1974/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2019 

UBND tỉnh 

phê duyệt danh mục công trình và phân 

giao nhiệm vụ lập, phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai và phương án ứng phó 

với tình huống khẩn cấp công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh 

5 

Quyết định số 

2005/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2019 

UBND tỉnh 
công bố Danh mục phân loại đập, hồ chứa 

trên địa bàn tỉnh 

6 

Quyết định số 

2433/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2019 

UBND tỉnh 
ban hành định mức chi phí bảo trì tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

7 

Công văn số 

1053/UBND-KT 

ngày 16/4/2020 

UBND tỉnh 

hướng dẫn thực hiện và yêu cầu khẩn 

trương triển khai thực hiện các quy định 

pháp luật về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 

8 

Công văn số 

1876/UBND-KT 

ngày 16/5/2020 

UBND tỉnh 

thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh 

9 

Công văn số 

2076/UBND-KT 

ngày 29/6/2020 

UBND tỉnh 
tăng cường công tác quản lý an toàn đập hồ 

chứa nước 

10 

Kế hoạch số 

187/KH-UBND 

ngày 13/7/2020 

UBND tỉnh 

nâng cao năng lực quan trắc khí tượng thủy 

văn chuyên dùng trong lĩnh vực thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

11 

Quyết định số 

2136/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2020 

UBND tỉnh 

thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn 

đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh 

12 

Quyết định số 

2047/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2021 

UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2021 – 2025 

 



Bảng 02: Bảng thống kê các công trình thủy lợi sửa chữa nâng cấp giai đoạn 

2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh 

 

1. Nguồn vốn Trung ương:  

+ Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Giai, huyện Đồng Phú. 

+ Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Phú Sơn, huyện Bù Đăng.  

+ Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước M26, huyện Bù Đốp.  

+ Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bù Môn, huyện Bù Đăng.  

+ Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sa Cát, thị xã Bình Long.  

+ Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đa Bo, huyện Bù Đăng.  

+ Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bàu Sen, huyện Phú Riềng.  

+ Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Bàu Úm, huyện Hớn Quản.  

+ Dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Phèn, huyện Lộc Ninh. 

2 Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 

- Vốn từ nguồn quỹ PCTT: 

+ Dự án Sửa chữa 03 công trên kênh chính Tây thuộc HTTL hồ chứa nước 

Đồng Xoaì bị hư hỏng do thiên tại gây ra. 

+ Thay thế túi đập cao su bằng hệ thống cửa van phẳng đặt trên ngưỡng tràn 

xả lũ hồ chứa nước Bù Nâu, huyện Lộc Ninh. 

+ Sửa chữa, nâng cấp đường quản lý, vận hành hồ chứa nước Đắk Liên kết 

hợp đường liên thôn nối trung tâm xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng bị hư hỏng do 

mưa lớn gây ra 

- Vốn sự nghiệp nông – lâm – thủy lợi. 

+ Sửa chữa nâng cấp đường mặt đập hồ chứa nước An Khương, huyện 

Hớn Quản;  

+ Sửa chữa nâng cấp đường mặt đập hồ Nông trường 4, huyện Phú Riềng;  

+ Trục vớt bè cỏ nổi hồ chứa nước Hưng Phú, huyện Bù Đăng. 

+ Sửa chữa, nâng cấp đường mặt đập và nhà quản lý hồ Tà Thiết, xã Lộc 

Thành, huyện Lộc Ninh. 

+ Sửa chữa nâng cấp đường mặt đập hồ Ông Thoại, huyện Bù Đăng;  

+ Sửa chữa nâng cấp cống lấy nước, nhà quản lý hồ Suối Ông, huyện Hớn 

Quản 

+ Sửa chữa, nâng cấp đường mặt đập và nhà quản lý hồ chứa nước Tà Te, 

huyện Lộc Ninh. 

+ Sửa chữa, nâng cấp đường mặt đập hồ chứa nước Suối Lai, huyện Hớn 

Quản. 

+ Sửa chữa, nâng cấp đường mặt đập hồ chứa nước Đắk Liên, huyện Bù 

Đăng. 


