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Hydraulic structure – Procedure for Management, Operation, and Inspection of reservoir 

1. Phạm vi áp dụng  

Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác quản lý, vận hành và khai thác hồ chứa thủy lợi. 

Khi vận hành cửa van tràn xả lũ, cống lấy nước, cống xả nước, âu thuyền theo quy trình vận 
hành riêng 

2. Thuật ngữ và định nghĩa 

2.1. Hồ chứa (reservoir) 

Công trình trữ và điều tiết nước, bao gồm vùng lòng hồ được tính từ cao trình đỉnh đập trở xuống 
và đập tạo hồ chứa. 

2.2. Đập (dam) 

Công trình làm nhiệm vụ ngăn nước và các công trình có liên quan (công trình lấy nước, công 
trình tháo nước, công trình xả lũ, âu thuyền) tạo hồ chứa nước. 

2.3. Đập lớn (high dam) 

Đập có chiều cao tính từ mặt nền đến đỉnh đập bằng hoặc lớn hơn 15 m hoặc đập của hồ chứa 
nước có quy mô diện tích bằng hoặc lớn hơn 3 000 000 m

3
. 

2.4. Đập nhỏ (low dam) 

Đập có chiều cao tính từ mặt đất nền đến đỉnh nhỏ hơn 15 m và tạo hồ chứa có dung tích nhỏ 
hơn 3 000 000 m

3
. 

2.5. Chủ đập (dam owner) 

Tổ chức, cá nhân sở hữu đập để khai thác lợi ích của hồ chứa nước hoặc cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền giao quản lý, vận hành khai thác hồ chứa nước. 

3. Quản lý vận hành khai thác hồ chứa 

3.1. Quy định chung 

3.1.1. Các hồ chứa phải được vận hành và khai thác theo nhiệm vụ và các chỉ tiêu kỹ thuật đã 
được phê duyệt. Kê khai đăng ký an toàn đập, kiểm tra an toàn đập và có phương án phòng 
chống lụt bão, lũ lụt cho vùng hạ du, phương án bảo vệ đập theo quy định. 

Quy định về quản lý vận hành và bảo vệ công trình được phổ biến rộng rãi đến các cán bộ làm 
công tác quản lý, vận hành và bảo vệ công trình, có bảng nội quy ra vào công trình. 

Trong trường hợp cần phải vận hành khai thác với nhiệm vụ khác so với nhiệm vụ thiết kế hoặc 
các chỉ tiêu kỹ thuật cao hơn chỉ tiêu thiết kế thì phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì mới 
được vận hành theo nhiệm vụ điều chỉnh và các chỉ tiêu cao hơn. 

3.1.2. Phải vận hành hồ chứa theo quy trình vận hành điều tiết được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; trường hợp hồ chứa có quy trình vận hành điều tiết thì phải vận hành hồ chứa theo kế 
hoạch tích, xả nước, cấp nước và theo quy định về phòng, chống lụt bão, bảo đảm việc trữ nước 
trong hồ không vượt trên mực nước dâng bình thường hoặc mực nước do cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền quy định. 

3.1.3. Hàng năm, căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn mùa lũ, lập kế hoạch tích, xả nước làm 
cơ sở cho vận hành điều tiết hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và phục vụ nhu cầu dùng 



nước. Trong mùa lũ, căn cứ vào tình hình khí tượng thủy văn thực tế và dự báo ngắn hạn để 
điều chỉnh kế hoạch tích, xả nước cho phù hợp. 

3.1.4. Trước mùa kiệt hàng năm, căn cứ vào lượng nước trữ trong hồ, dự báo khí tượng thủy 
văn và nhu cầu dùng nước, lập kế hoạch cấp nước trong mùa kiệt. 

3.1.5. Vận hành vào bảo dưỡng các cửa van tràn xả lũ, cống phải tuân theo quy trình vận hành 
và bảo dưỡng cửa van đã được phê duyệt. 

3.1.6. Hàng năm, trước khi bước vào mùa mưa lũ, phải được lập hoặc cập nhật, bổ sung 
phương án phòng chống lụt bão cho hồ chứa theo quy định. 

3.2. Quản lý vận hành đập ngăn nước 

- Chủ đập phải lập bảng tên, địa điểm, nhiệm vụ, các thông số kỹ thuật chính của hồ chứa và nội 
quy ra vào công trình. 

- Phải thường xuyên theo dõi sự ổn định, làm việc của đập. Nếu mặt đập được thiết kế kết hợp 
đường giao thông thì chủ đập phải có quy định về thời gian và tải trọng các loại xe được qua 
đập. 

- Khi phát hiện các hư hỏng như nứt, trượt mái, xuất hiện mạch sủi ở hạ lưu, thấm lớn…. chủ 
đập phải báo cáo kịp thời lên cấp có thẩm quyền để xử lý, đồng thời có biện pháp xử lý để giảm 
thiểu các hư hỏng phát triển thêm. 

3.3. Quản lý vận hành cống 

3.3.1. Các cống lấy nước, xả nước chỉ được làm việc theo các chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế. 

Trong trường hợp phải vận hành cống với các chỉ tiêu kỹ thuật cao hơn thì phải tiến hành tính 
toán kiểm tra bảo đảm an toàn, có ý kiến của cơ quan thiết kế chấp thuận và cấp có thẩm quyền 
phê duyệt thì mới được vận hành công trình theo các chỉ tiêu kỹ thuật cao hơn. 

3.3.2. Trong mùa lũ, khi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường, nếu cần phải mở 
cống lấy nước hoặc cống xả nước thì chủ đập phải kiểm tra, theo dõi trong quá trình vận hành 
theo chế độ cả ngày và đêm. 

3.3.3. Khi có thông báo bão đi qua khu vực hồ chứa thì phải đóng hoặc hạ thấp cửa cống trước 
khi bão đến. 

3.3.4. Chủ đập phải xây dựng biểu đồ quan hệ giữa lưu lượng với mực nước tại đoạn đầu kênh 
dẫn sau cống lấy nước, biểu đồ quan hệ giữa lưu lượng với độ mở cổng và mực nước hồ hoặc 
xây dựng phần mềm tính toán các quan hệ trên để phục vụ cho vận hành. Các quan hệ này cần 
được kiểm nghiệm lại bằng đo đạc thực tế. 

3.3.5. Khi cống đang mở, phải thường xuyên quan sát sự hoạt động của cống. Nếu quan trắc 
thấy một trong các yếu tố thủy lực vượt quá giới hạn theo thiết kế (như lưu lượng, đường mực 
nước trong kênh…) thì người quản lý phải điều chỉnh độ mở cửa cống để công trình làm việc 
đúng thiết kế. 

3.3.6. Thao tác đóng mở cửa van phải tuân theo các nguyên tắc sau: 

- Đóng mở từ từ và từng đợt và phải được tính toán và quy định trong quy trình vận hành cống; 

- Với cống có nhiều cửa thì phải đóng mở theo nguyên tắc đồng thời hoặc đối xứng. Nguyên tắc 
đối xứng: khi mở, tiến hành từ giữa sang hai bên; khi đóng thì ngược lại. 

- Đối với các cửa có hai van phẳng (một van phía trước, một van phía sau) và một van nách, khi 
mở trước hết phải mở van nách lấy nước đệm vào giữa hai cửa, sau đó mở từ từ cánh van 
trước, sau khi mở xong cánh van trước mới mở từ từ cánh van sau. Khi đóng thì ngược lại. 

- Đối với các cửa có hai van phẳng nhưng không có van nách thì khi mở, trước hết phải hé mở 
van van trước (không quá 5 cm) để lấy nước đệm vào giữa hai cánh cửa; việc tiếp tục mở hoặc 
đóng các cánh van trước và sau phải theo trình tự như trên. 



- Đối với cống lấy nước có nhiều cửa bố trí theo hình bậc thang: khi mở tùy theo mực nước trong 
hồ và lưu lượng cần lấy mà mở từ từ từng cửa từ trên xuống dưới. 

3.3.7. Vận hành thiết bị đóng mở cửa van cống: 

Tùy từng loại thiết bị, phải có quy trình vận hành riêng (nằm trong quy trình vận hành cống). Vận 
hành thiết bị đóng mở phải tuân theo các quy định sau: 

- Tại mỗi máy đóng mở phải đánh dấu chiều quay đóng mở cửa cống; 

- Các thiết bị đóng mở cửa cống vận hành bằng điện phải có công tắc hành trình và rơle bảo vệ; 

- Các thiết bị đóng mở phải được vận hành với tốc độ, lực đóng mở nằm trong giới hạn trong 
thiết kế và chế tạo; 

- Khi đóng hoặc mở cửa cống gần đến giới hạn dừng phải giảm tốc độ nâng hạ để khi cửa đến 
điểm dừng thì tốc độ giảm tới số “0”; 

- Với cửa cống đóng mở bằng tời cáp thì không được thả máy cho cửa rơi tự do. 

- Khi đóng hoặc mở cửa cống bằng thủ công phải dùng lực đều, không dùng lực quá lớn. Trong 
tất cả các trường hợp, không được dùng lực cưỡng bức để đóng mở cửa van. Trong quá trình 
đóng mở nếu thấy lực đóng mở tăng hoặc giảm đột ngột phải dừng lại, kiểm tra và xử lý rồi mới 
tiếp tục đóng mở. 

3.3.8. Phải quy định chế độ và vận hành thử cho các cửa van không thường xuyên vận hành, kể 
cả cửa van sửa chữa. 

3.3.9. Riêng đối với các cống xả cát vận hành xả cát theo định kỳ hàng năm theo quy trình riêng. 

3.4. Quản lý vận hành tràn xả lũ 

3.4.1. Đối với các hồ chứa chưa có tràn sự cố thì chủ đập phải căn cứ vào đặc điểm địa hình, 
tình hình phân bố dân sinh, kinh tế ở hạ du để xác định vị trí có thể làm tràn sự cố khẩn cấp để 
xả lũ trong trường hợp lũ đặc biệt lớn, có nguy cơ vỡ đập và phải được tính toán, quy định trong 
phương án phòng chống lụt bão. 

3.4.2. Chủ đập phải xây dựng biểu đồ quan hệ giữa lưu lượng với mực nước (đối với tràn tự do), 
lưu lượng với mực nước và độ mở cửa van tràn (đối với tràn có cửa) hoặc xây dựng phần mềm 
tính toán các quan hệ trên để phục vụ cho vận hành. 

3.4.3. Tràn không có cửa van điều tiết: 

- Phải thường xuyên kiểm tra chất lượng tràn, gia cố các chỗ bong bóc trên tràn; 

- Phải thường xuyên kiểm tra theo dõi trong toàn bộ quá trình tràn làm việc; 

- Vận hành tràn trong tình huống đặc biệt theo phương án phòng chống lụt bão, quy trình vận 
hành được duyệt. 

3.4.4. Tràn có cửa van điều tiết: 

- Phải thường xuyên kiểm tra chất lượng bê tông, cửa van, thiết bị đóng mở, gia cố các chỗ bong 
tróc trên tràn; 

- Trước mùa lũ, phải thao tác vận hành thử cho các cửa van; kiểm tra, đánh giá khả năng làm 
việc của các cửa van. 

- Thao tác đóng mở cửa van phải tuân theo các nguyên tắc sau: 

+ Đóng mở từ từ và từng đợt và phải được tính toán và quy định trong quy trình vận hành cửa 
van tràn; 

+ Với tràn có nhiều cửa thì phải đóng mở theo nguyên tắc đồng thời hoặc đối xứng. Nguyên tắc 
đối xứng: khi mở, tiến hành từ giữa sang hai bên; khi đóng thì ngược lại. 



- Vận hành thiết bị đóng mở cửa van tràn: Yêu cầu như vận hành đối với thiết bị cửa van cống 
(xem 3.3.7). 

3.4.5. Vận hành xả lũ: 

- Trước khi xả lũ, chủ đập phải thông báo cho chính quyền địa phương hoặc thông báo trên 
phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo qua hệ thống báo xả lũ cho hạ du (nếu có) để 
thông báo cho nhân dân trong vùng hạ du, bảo đảm an toàn cho người và tài sản. 

- Vận hành xả lũ tuân theo quy trình vận hành; trường hợp hồ chưa có quy trình vận hành thì 
phải vận hành xả lũ khống chế mực nước không vượt mực nước dâng gia cường và xả lũ đưa 
về mực nước thấp hơn hoặc bằng mực nước dâng bình thường. 

3.5. Quản lý vận hành âu thuyền: Theo quy trình vận hành riêng cho âu thuyền. 

4. Kiểm tra hồ chứa 

4.1. Chủ đập phải thực hiện kiểm tra đập theo quy định sau: 

- Kiểm tra thường xuyên thông qua phân tích, đánh giá tài liệu đo đạc, quan trắc và bằng trực 
quan tại hiện trường; 

- Kiểm tra định kỳ trước và sau mùa lũ hàng năm; 

- Kiểm tra đột xuất ngay sau khi xảy ra mưa lũ lớn, động đất hoặc phát hiện đập có hư hỏng đột 
xuất. 

- Kiểm tra, khảo sát chi tiết: khi đập bị hư hỏng nặng, chủ đập phải tổ chức điều tra, khảo sát chi 
tiết; xác định nguyên nhân, mức độ, phạm vi hư hỏng; lập hồ sơ thiết kế sửa chữa; đồng thời 
phải thực hiện biện pháp khẩn cấp để chủ động phòng, chống bảo đảm an toàn đập và vùng hạ 
du. 

4.2. Chế độ kiểm tra  

4.2.1. Kiểm tra thường xuyên  

- Đập ngăn nước: Khi mực nước trong hồ dưới mực nước dâng bình thường, mỗi tuần kiểm tra ít 
nhất một lần. Khi mực nước trong hồ trên mực nước dâng bình thường hoặc hồ đang xả lũ thì 
kiểm tra theo quy định về phòng chống lụt bão;  

- Tràn xả lũ: Khi tràn xả lũ không làm việc thì mỗi tuần kiểm tra ít nhất một lần; Khi tràn xả lũ làm 
việc thì kiểm tra theo quy định về phòng chống lụt bão; 

- Cống lấy nước: trong quá trình cống mở, mỗi ngày kiểm tra ít nhất một lần; trong quá trình cống 
đóng, mỗi tuần kiểm tra ít nhất một lần; 

- Cống xả nước: trong quá trình cống đóng, mỗi tuần kiểm tra ít nhất một lần; trong quá trình 
cống mở, kiểm tra theo quy định về phòng chống lụt bão. 

4.2.2. Kiểm tra định kỳ trước và sau mùa lũ hàng năm 

Ngoài việc kiểm tra thường xuyên, hàng năm phải tiến hành hai đợt tổng kiểm tra công trình 
trước và sau mùa lũ. Thời gian thực hiện kiểm tra trước mùa lũ, sau mùa lũ quy định tương ứng 
cho các vùng như sau: 

- Tháng 4 và tháng 11 đối với các tỉnh thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; 

- Tháng 4 và tháng 12 đối với các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; 

- Tháng 8 và tháng 1 năm sau đối với các tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 

4.3. Nội dung kiểm tra  

4.3.1. Kiểm tra thường xuyên  



4.3.1.1. Cập nhật các tài liệu quan trắc mưa trên lưu vực, dòng chảy, mực nước hồ, quan trắc 
đập: thấm, chuyển vị, bồi lắng lòng hồ… để phục vụ cho việc phân tích, đánh giá hiện trạng công 
trình. 

4.3.1.2. Kiểm tra đập ngăn nước 

- Đỉnh đập: kiểm tra hiện tượng nứt nẻ, biến dạng không bình thường, nước đọng; sự ổn định 
của tường chắn sóng. 

- Mái thượng lưu: kiểm tra sự ổn định của lớp bảo vệ mái thượng lưu (các hiện tượng bong tróc, 
xô tụt…), ổn định của mái đập (vết nứt, cung trượt, hố sụt…) tổ mối, cây dại mọc trên mái; kiểm 
tra về hiện tượng nước xoáy không bình thường tại mặt nước sát đập. 

- Mái hạ lưu: kiểm tra sự ổn định của mái đập (vết nứt, cung trượt, hố sụt…); sự làm việc của 
thiết bị tiêu nước thấm, hệ thống rãnh tiêu nước, khả năng bảo vệ mái của cỏ. Kiểm tra tổ mối, 
hang động vật, cây dại mọc trên mái. Kiểm tra nước thấm có xuất hiện ngoài phạm vi thiết bị tiêu 
nước (chân đập, trên mái), độ đục của nước thấm. 

4.3.1.3. Kiểm tra cống 

- Kiểm tra sự làm việc của kênh dẫn nước (tắc, sạt lở,…) 

- Kiểm tra tháp cống (rạn nứt, rò rỉ nước), cầu công tác (lún không đều, rạn nứt, đứt gãy); 

- Kiểm tra cửa ra cống, bể tiêu năng và sân sau bể tiêu năng (rạn nứt, đứt gẫy, cát sỏi trong bể); 

- Kiểm tra các bộ phận và sự hoạt động của thiết bị đóng mở và cửa van, sự ổn định của nguồn 
điện; 

- Kiểm tra dòng chảy qua cống: độ đục, lưu lượng có bình thường, các hiện tượng gầm rú, rung 
động cửa van bất thường khi mở cống, sự rò rỉ nước khi đã đóng cửa van. 

- Các hiện tượng phá hoại khác. 

4.3.1.4. Kiểm tra tràn xả lũ 

- Kiểm tra kênh dẫn, cửa vào tràn có bị cản trở dòng chảy; 

- Kiểm tra tràn về các hiện tượng rạn nứt, đứt gẫy, bong tróc bề mặt; ảnh hưởng của các vật cản 
(thân cây trôi nổi, đá lăn …. ) đến thoát lũ và tiêu năng của tràn. 

- Kiểm tra cửa van về tình trạng các mối hàn, bu lông liên kết, mức độ han gỉ, nứt, gãy, thủng, 
mục, tình hình làm việc của bánh xe lăn, bánh xe cữ, vật chắn nước. 

- Kiểm tra các bộ phận và sự hoạt động của thiết bị đóng mở; kiểm tra sự ổn định của nguồn 
điện. 

- Kiểm tra sự làm việc của các thiết bị quan trắc; các thiết bị chiếu sáng trên công trình. 

4.3.2. Kiểm tra định kỳ trước mùa lũ  

Nội dung kiểm tra các hạng mục công trình như quy định tại 4.3.1 và kiểm tra thêm đối với hạng 
mục cống như sau: 

- Kiểm tra cửa van về tình trạng các mối hàn, bu lông liên kết, mức độ han gỉ, nứt, gãy, thủng, 
mục, tình hình làm việc của bánh xe lăn, bánh xe cữ, vật chắn nước. 

- Kiểm tra hiện tượng rạn nứt, đứt gẫy, bong tróc bê mặt lòng sông, khớp nối…. 

Ngoài việc đánh giá chung tình trạng công trình, khả năng làm việc trong mùa lũ, đề xuất biện 
pháp sửa chữa, cải tạo để công trình làm việc an toàn trong mùa lũ, còn phải: 

- Phân tích, đánh giá kết quả sử dụng, duy tu bảo dưỡng và bảo vệ công trình kể từ đợt kiểm tra 
lần trước; 

- Kiểm tra việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, vận hành, khai thác và 
bảo vệ công trình; 



- Kiểm kê vật tư, dụng cụ, phương tiện phòng chống lụt bão; 

- Kiểm điểm rút kinh nghiệm về việc triển khai phòng chống lũ nằm trước để bổ sung cho năm 
nay. 

4.3.3. Kiểm tra định kỳ sau mùa lũ 

Nội dung kiểm tra kỹ thuật các công trình như kiểm tra trước mùa lũ, kịp thời phát hiện những hư 
hỏng mới phát sinh trong mùa lũ để: 

- Lập kế hoạch sửa chữa những hư hỏng lớn, để hồ làm việc an toàn; 

- Sửa chữa các hư hỏng nhỏ; 

4.4. Yêu cầu công tác kiểm tra  

- Qua việc kiểm tra (bằng quan sát và các dụng cụ) cho toàn bộ công trình, phân tích các số liệu 
quan trắc, đánh giá về hiện trạng công trình, xác định được tình trạng hư hỏng và nguyên nhân 
gây ra hư hỏng để đề ra được biện pháp xử lý và xử lý kịp thời hoặc lập kế hoạch sửa chữa lớn 
bảo đảm an toàn và làm việc đạt nhiệm vụ thiết kế. 

- Cán bộ kiểm tra phải có đủ năng lực về quản lý vận hành hồ chứa; 

- Bố trí cán bộ kiểm tra theo chế độ thường xuyên phải ổn định. 

4.5. Ghi kết quả kiểm tra và lập báo cáo hiện trạng an toàn đập 

- Mỗi lần đi kiểm tra đều phải ghi kết quả kiểm tra vào sổ theo mẫu tham khảo Phụ lục B. Nếu 
phát hiện tình trạng công trình không bình thường, ngoài việc ghi rõ thời gian, vị trí, thực trạng 
còn phải đo vẽ, chụp ảnh hoặc ghi hình; có biện pháp xử lý và báo cáo lên cơ quan chủ quản. 

- Hằng năm, sau khi kiểm tra công trình trước mùa lũ, chủ đập phải lập báo cáo hiện trạng an 
toàn đập và gửi về cơ quan quản lý theo quy định. 

5. Quan trắc hồ chứa 

5.1. Hệ thống quan trắc thủy văn, khí tượng cho hồ chứa và quan trắc đập phải được thiết kế, 
xây dựng, bảo quản, kiểm tra và sử dụng theo quy định của các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành 
và các quy định dưới đây. 

5.2. Quan trắc khí tượng, thủy văn 

5.2.1. Quan trắc mực nước hồ 

5.2.1.1. Vị trí đặt thiết bị đo 

- Tại mỗi hồ chứa phải lắp đặt các thước đo mực nước (thủy chí) tại thượng, hạ lưu cống lấy 
nước, cống xả cát, tràn xả lũ. Thước đo nước phải được bố trí tại vị trí mặt nước ổn định bằng 
phẳng, kết quả đo ít bị ảnh hưởng do gió và dòng chảy, thuận lợi để đọc số liệu chính xác và tu 
sửa bảo quản.  

- Đối với các hồ chứa có lắp đặt các thiết bị đo tự động thì vị trí đặt các đầu đo phải được bố trí 
như trên. 

5.2.1.2. Chế độ quan trắc 

5.2.1.2.1. Trong mùa kiệt 

Khi mực nước hồ nhỏ hơn mực nước dâng bình thường, hàng ngày, quan trắc một lần vào lúc 
7h và khi mực nước hồ từ mực nước dâng bình thường trở lên, hàng ngày quan trắc 5 lần (7 h, 
10 h, 13 h, 16 h, 19 h). 

5.2.1.2.2. Trong mùa lũ 

Khi mực nước hồ dưới mực nước dâng bình thường, hàng ngày, quan trắc 3 lần (7 h, 3 h, 19 h). 
Khi thấy hồ xuất hiện lũ, quan trắc mực nước theo chế độ cứ 1 giờ đọc 1 lần. Khi mực nước hồ 
trên mực nước dâng bình thường, quan trắc mực nước hồ theo quy định phòng chống lụt bão, 



tối thiểu mỗi giờ quan trắc một lần. Tùy theo tình hình mưa trên lưu vực, tốc độ tăng của mực 
nước hồ, đặc điểm của hồ, chủ đập có thể thực hiện chế độ quan trắc dầy hơn. 

Quan trắc mực nước và sau khi mở, đóng cửa cống, cửa tràn. 

5.2.2. Quan trắc lưu lượng 

5.2.2.1. Quan trắc lưu lượng qua tràn, cống: 

- Đo độ mở cửa van tràn (đối với tràn có cửa), độ mở cửa van cống bằng các thước đo được 
gắn trên công trình, hoặc các thiết bị đo tự động. Đối với tràn tự do, đo mực nước trước tràn, xác 
định cột nước trên tràn. Xác định lưu lượng dựa vào biểu đồ quan hệ giữa lưu lượng, mực nước 
hồ và độ mở cửa van hoặc xác định qua phần mềm tính toán. 

- Đo lưu lượng cống lấy nước có thể dùng các thiết bị chuyên dùng như máng đo nước hình 
thang, hình chữ nhật…. lưu tốc kế. Đặc điểm đo tại vị trí cách cửa ra cống lấy nước từ 50 m đến 
100 m. 

5.2.2.2. Quan trắc lưu lượng trong lưu vực hồ chứa: Đối với các hồ chứa có dung tích từ 
10.000.000 m

3
 trở lên, lượng nước trên lưu vực chảy về hồ chủ yếu tập trung qua các nhánh 

suối, tùy theo yêu cầu thực tế, có thể bố trí các trạm thủy văn quan trắc dòng chảy đến hồ để 
phục vụ cho việc tính toán lượng nước đến hồ chứa. 

5.2.3. Quan trắc mưa 

- Đối với các hồ chứa có dung tích lớn hơn hoặc bằng 10 000 000 m
3
, phải bố trí các trạm đo 

mưa trên lưu vực (đo bằng thủ công hoặc tự động) để phục vụ cho việc tính toán, dự báo dòng 
chảy đến hồ. 

- Đối với các hồ có dung tích nhỏ hơn 10 000 000 m
3
, tùy theo đặc điểm của hồ và điều kiện 

quan trắc, chủ đập có thể bố trí các trạm đo mưa trên lưu vực. 

- Hàng ngày phải quan trắc các yếu tố khí tượng sau: Lượng mưa ngày, thời gian và lượng mưa 
trận. Phương pháp đo, thời gian đo, ghi chép số liệu theo quy định của ngành khí tượng thủy 
văn. 

5.2.4. Quan trắc các yếu tố thủy văn và khí tượng khác: các hồ chứa có các trạm đo các yếu tố 
thủy văn và khí tượng khác thì quan trắc theo quy định của ngành khí tượng thủy văn. 

5.3. Quan trắc diễn biến công trình thủy công 

5.3.1. Quan trắc thấm 

5.3.1.1. Quan trắc áp lực thấm: ở các công trình như cống, tràn xả lũ, đập đất, đập bê tông….. 
nếu có thiết bị đo áp lực thấm dưới nền móng hay trong thân đập phải tiến hành quan trắc ttheo 
quy định dưới đây: 

- Khi mực nước hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường phải đo mực nước trong ống hai ngày 
một lần vào lúc 7 h; 

- Khi mực nước hồ cao hơn mực nước dâng bình thường phải đo mực nước trong ống mỗi ngày 
một lần vào lúc 7 h; 

- Nếu quan trắc bằng thủ công thì phải đo hai lần liên tiếp, nếu hiệu số của hai lần đo không quá 
1 cm thì lấy số bình quân, nếu hiệu số vượt quá 1 cm thì phải đo lại. 

- Khi đo mực nước trong ống áp lực phải đo mực nước thượng hạ lưu công trình. Việc đo phải 
lần lượt tiến hành từ thượng lưu về hạ lưu, hết hàng ống này sang hàng ống khác; không để các 
vật bên ngoài rơi vào ống. 

- Sau mỗi lần đo, phải hiệu chỉnh số liệu, vẽ biểu đồ phân bố áp lực dưới móng công trình, vẽ 
đường bão hòa trong thân đập. 

5.3.1.2. Quan trắc lưu lượng thấm 



- Bố trí thiết bị quan trắc lưu lượng tại cửa ra của các rãnh thu nước thấm. Khi mực nước hồ cao, 
phải quan trắc thấm mỗi ngày một lần về lưu lượng, độ đục. 

- Tại những vị trí có thẩm lậu rò tỉ hoặc chảy thành vòi trên mặt bê tông trong lòng cống, trên dốc 
tràn…. thì phải đánh dấu vòng quanh những chỗ thẩm lậu, ghi cao trình và sơ họa vị trí chỗ thẩm 
lậu. Mỗi tháng phải đo lưu lượng thấm hai lần và ghi các hiện tượng có liên quan như màu sắc 
của nước thấm, mực nước thượng hạ lưu…. 

5.3.2. Quan trắc chuyển vị 

5.3.2.1. Quy định chung 

5.3.2.1.1. Quy định về chiều chuyển vị 

- Chuyển vị ngang: hướng về phía hạ lưu là dương, ngược lại là âm. 

- Chuyển vị đứng: hướng xuống dưới là dương, hướng lên trên là âm. 

5.3.2.1.2. Chế độ quan trắc  

- Số lần quan trắc cho các giai đoạn: thi công, thời kỳ đầu tích nước, vận hành được quy định tại 
Phụ lục A cho trường hợp công trình hoạt động bình thường. Trong trường hợp công trình có hư 
hỏng đột xuất hoặc sau những đợt bão, lũ, động đất lớn, chủ đập tổ chức quan trắc đột xuất. 

- Giai đoạn thi công: Bắt đầu từ khi thi công lắp đặt thiết bị quan trắc đến khi thi công hoàn thành 
công trình. 

- Giai đoạn thời kỳ đầu tích nước: từ khi hồ chứa tích nước lần đầu đến sau khi đạt được (hoặc 
gần được) mực nước dâng bình thường, thông thường thời gian này xác định là 5 năm. 

- Giai đoạn vận hành: là thời kỳ sau giai đoạn thời kỳ đầu tích nước. 

5.3.2.2. Quan trắc lún, xê dịch 

5.3.2.2.1. Phương pháp quan trắc lún 

- Phương pháp quan trắc lún mặt (cho các mốc mặt): bằng phương pháp trắc đạc; 

- Phương pháp quan trắc lún sâu (cho các mốc sâu): tùy theo sử dụng thiết bị đo mà sử dụng 
phương pháp quan trắc phù hợp; mốc quan trắc lún sâu bằng bê tông cốt thép được quan trắc 
bằng trắc đạc, mốc sâu bằng thép kiểu khí nén được quan trắc bằng khí nén, mốc sâu bằng thép 
kiểu từ tính được quan trắc theo nguyên lý từ tính. 

5.3.2.2.2. Phương pháp quan trắc chuyển vị ngang 

- Móc ngắm quan trắc chuyển vị ngang bằng phương pháp trắc đạc; 

- Hầm dọc quan trắc chuyển vị ngang bằng quả dọi; 

- Quả lắc thuận, đảo quan trắc chuyển vị ngang, nghiêng bằng quả dọi. 

5.3.2.3. Quan trắc vết nứt, khe nối 

5.3.2.3.1. Quan trắc vết nứt: Khi phát hiện công trình xuất hiện vết nứt, phải quan trắc lập hồ sơ 
theo dõi sự phát triển của vết nứt về chiều rộng, chiều dài và độ sâu. Đối với các bộ phận xây 
đúc dùng sơn đánh dấu, làm tiêu điểm để theo dõi sự phát triển của vết nứt theo thời gian hoặc 
lắp đặt thiết bị đo. Đối với đập đất, bộ phận công trình bằng đất: dùng cọc gỗ đánh dấu sự phát 
triển chiều dài vết nứt theo thời gian. Khi cần thiết có thể đào các hố đo độ sâu, chiều hướng nứt 
và các hiện tượng khác…. 

5.3.2.3.2. Quan trắc khớp nối: Phải thường xuyên theo dõi sự chuyển vị của khớp nối như lún 
không đều, rò rỉ hay xì nước… Lắp đặt các thiết bị quan trắc chuyên dùng như thiết bị đo biến 
dạng kiểu dây rung hoặc làm các dấu quan trắc bằng kim loại đặt ở hai bên khớp nối để đo độ 
chuyển vị. 

5.3.2.4. Quan trắc hiện tượng xói lở và trượt mái 



- Hàng năm, trước và sau mùa lũ phải tiến hành quan trắc hiện tượng xói lở ở hạ lưu cống, tràn 
xả lũ; hiện tượng trượt mái đập đất, mái đồi hai đầu đập. 

- Sau mỗi trận mưa lớn phải quan trắc các hiện tượng nêu trên. 

5.3.3. Quan trắc bồi lắng lòng hồ 

- Đối với các đập lớn, mỗi năm phải quan trắc sự bồi lắng lòng hồ một lần, tại một số mặt cắt 
nhất định. 

- Đối với các đập nhỏ, tùy theo đặc điểm của từng hồ, chủ đập có thể bố trí quan trắc bồi lắng 
lòng hồ. 

5.3.4. Quan trắc áp lực kẽ rỗng 

- Phương pháp đo: Tùy theo thiết bị đo được lắp đặt mà xác định phương pháp đo theo quy định 
của quy trình đo đối với mỗi loại thiết bị; 

- Số lần quan trắc: theo quy định tại Phụ lục A. 

5.3.5. Quan trắc ứng suất, áp lực nước, áp lực mạch động 

- Phương pháp quan trắc theo quy định của quy trình đo đối với mỗi loại thiết bị. 

- Số lần quan trắc: theo quy định tại Phụ lục A. 

5.4. Các quan trắc khác 

- Tùy theo yêu cầu cụ thể, có thể tổ chức quan trắc gió, nhiệt độ, chiều cao sóng leo, chất lượng 
nước hồ… 

- Hàng năm, phải theo dõi diễn biến rừng đầu nguồn trong phạm vi lưu vực hồ chứa. 

5.5. Yêu cầu về nội dung và các tài liệu quan trắc  

- Đối với các đập lớn, chủ đập phải lập hồ sơ quan trắc theo các nội dung theo quy định. Tùy 
theo nội dung công việc, hồ sơ có thể gồm các số liệu, bình đồ, bản vẽ kỹ thuật, sơ họa, ảnh,….. 

- Các tài liệu quan trắc phải có tính liên tục, đã chỉnh biên, sắp xếp theo thứ tự thời gian. 

- Lập báo cáo phân tích dữ liệu quan trắc hàng năm: đánh giá các thiết bị quan trắc (về chất 
lượng, cần sửa chữa, bổ sung…) chỉnh biên, phân tích số liệu quan trắc. 

6. Tu sửa, bảo dưỡng đập 

6.1. Nguyên tắc tu sửa, bảo dưỡng đập 

- Chú trọng tu sửa, bảo dưỡng thường xuyên (hoặc định kỳ), sửa chữa kịp thời; 

- Giữ nguyên dạng công trình; 

- Không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của công trình; 

- Việc sửa chữa lớn thực hiện theo quy định của công tác xây dựng cơ bản. 

6.2. Nội dung tu sửa, bảo dưỡng 

6.2.1. Tu sửa, bảo dưỡng thường xuyên  

Qua kết quả kiểm tra thường xuyên công trình, nếu phát hiện có những hư hỏng nhỏ phải tổ 
chức tu sửa bảo dưỡng kịp thời. 

6.2.1.1. Đập đất 

- Chăm sóc cỏ bảo vệ mái hạ lưu (cắt cỏ, tưới cỏ, trồng bổ sung…); 

- Tu sửa nhỏ lớp bảo vệ mái thượng lưu, hạ lưu, đống đá tiêu nước, áp mái…. (lát dặm, lát lại 
những chỗ bị xô tụt…); 

- Không để nước đọng thành vũng trên bề mặt đập; 



- Chặt bỏ cây dại (không thuộc loại trồng để bảo vệ mái) mọc trên đập; 

- Chống và trừ diệt sinh vật (mối, chuột,…) làm hang ổ trên đập; 

- Có những hư hỏng nhỏ (nứt nẻ, sạt lở, tổ mối….) phải tiến hành xử lý, bồi trúc để khôi phục 
công trình trở về nguyên dạng; 

- Làm tầng lọc ngược, tầng phần áp tại các vị trí phát hiện mạch sủi, vùng thấm trên mái hạ lưu, 
chân đập. 

6.2.1.2. Các công trình bằng bê tông, xây lát 

- Các bộ phận công trình bị vỡ, lở, nứt nẻ …. phải xây trát, gắn lại kịp thời theo đúng yêu cầu kỹ 
thuật đã quy định trong tiêu chuẩn và quy định hiện hành; 

- Các hư hỏng có ảnh hưởng tới khả năng làm việc của công trình phải được tu sửa hoặc thay 
thế kịp thời; 

- Nếu hạ lưu công trình (đập, cống, tràn….) bị xói thì phải có biện pháp cố tạm thời để hạn chế 
việc xói lở phát triển. 

6.2.1.3. Cửa van và thiết bị đóng mở 

- Thường xuyên lau rửa, vệ sinh cửa van, máy đóng mở, nhà công tác; 

- Xử lý kịp thời các liên kết bị bong tróc, hư hỏng; 

- Các bộ phận quan trọng (trục vít, bánh răng, phanh, cá hãm, khóa cáp, tay quay, dầm chịu lực, 
thiết bị điện) nếu bị nứt vỡ ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn lao động phải thay thế kịp 
thời; 

- Đối với các thiết bị điện, chủ đập phải thực hiện theo chế độ tu sửa, bảo dưỡng theo quy định 
của ngành điện. 

6.2.2. Tu sửa, bảo dưỡng định kỳ 

6.2.2.1. Quy định về thời gian bảo dưỡng 

- Các bộ phận bằng thép từ 2 đến 3 năm phải sơn lại một lần vào trước mùa lũ, các bộ phận 
bằng gỗ mỗi năm sơn một lần theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Cứ 6 tháng một lần làm vệ sinh công nghiệp và bơm tra dầu mỡ vào các bộ phận truyền động 
của thiết bị đóng mở; hàng tháng một lần phải bổ sung bôi trơn dầu mỡ vào bộ phận truyền động 
hay những chỗ dầu mỡ bị khô cứng. Đối với máy đóng mở bằng pistong thủy lực, việc thay thế, 
bổ sung dầu, mỡ theo quy định đối với từng loại thiết bị này. 

- Mỗi năm một lần bảo dưỡng các thiết bị quan trắc hoặc bảo dưỡng định kỳ theo quy định của 
các loại thiết bị nếu có. 

- Một năm hai lần (trước và sau mùa lũ) phải nạo vét, tu sửa rãnh tiêu mái đập, khôi phục lại lớp 
bảo vệ mái đập, đắp bồi trức, gia cố mặt đập đủ cao trình thiết kế…. 

- Một năm một lần quét vôi, ve; hai năm một lần quét sơn (cho các kết cấu được thiết kế quét 
sơn) cho nhà tháp van cống, tràn xả lũ, tường chắn sóng… 

6.2.2.2. Nội dung tu sửa, bảo dưỡng định kỳ 

- Qua kiểm tra định kỳ nếu phát hiện các bộ phận công trình bị hư hỏng không thể khắc phục 
trong tu sửa thường xuyên thì phải lập hồ sơ thiết kế, tổ chức tu sửa theo quy định. 

- Các bộ phận kết cấu bằng thép ở cửa van bị rỉ sâu, các bộ phận bằng gỗ nếu bị mục gẫy, các 
bộ phận làm kín nước bị hỏng phải được thay thế. 

7. Bảo vệ đập  



Chủ đập phải tổ chức lập và thực hiện phương án bảo vệ đập theo quy định hiện hành. Trong 
trường hợp cấp thẩm quyền có quy định điều chỉnh thì phải thực hiện theo các quy định điều 
chỉnh này. 

8. An toàn trong công tác quản lý  

8.1. Quy định về điều kiện, trang thiết bị đảm bảo an toàn cho công trình và người quản lý  

- Cầu công tác, sàn lắp đặt thiết bị cao trên 1 m phải có lan can bảo vệ; 

- Cầu thang lên xuống phải có tay vịn; 

- Các bậc lên xuống mái dốc phải được xây đúc; 

- Cống thiết kế đóng mở kiểu tháp phải có cầu công tác; 

- Cửa van đóng mở bằng tời cáp, có đối tượng để giảm nhẹ lực, phải lắp đặt bộ phận móc, đỡ 
đối trọng, không để cáp làm việc thường xuyên liên tục. 

- Trang thiết bị bảo hộ lao động theo quy định hiện hành. 

8.2.  Không được bố trí công nhân có các bệnh tim mạch, thần kinh làm việc ở trên cao hoặc 
dưới nước. Công nhân làm việc trên cao trong phải đeo dây an toàn. Công nhân làm việc kiểm 
tra trong lòng hồ, dưới nước phải được trang bị áo phao. Các thiết bị (xuồng, thuyền…) dùng để 
kiểm tra lòng hồ phải được kiểm tra độ an toàn trước khi sử dụng và trang bị phao cứu hộ. 

8.3. Các quy chế bảo đảm an toàn lao động công tác sửa chữa thực hiện theo quy định về an 
toàn lao động trong xây dựng. 

8.4. Đối với các thiết bị điện phải được quản lý, vận hành theo quy định an toàn sử dụng các thiết 
bị điện. 

 

PHỤ LỤC A 

(Quy định) 

Bảng, biểu quan trắc diễn biến công trình 

Bảng 1 – Quy định số lần quan trắc  

TT Hạng mục đo 

Giai đoạn và số lần đo 

Giai đoạn thi công 
(lần/tháng) 

Giai đoạn thời kỳ 
đầu tích nước 

(lần/tháng) 

Giai đoạn vận 
hành (lần/tháng) 

1 Lún mặt 3 2 1 

2 Lún sâu 4 2 1 

3 Chuyển vị ngang 3 2 1 

4 Vết nứt  6 6 4 

5 Khe nối  4 2 1 

6 Xói lở 2 Trước và sau mùa 
lũ, sau các trận mưa 

lớn 

Trước và sau mùa 
lũ, sau các trận mưa 

lớn 

7 Trượt mái 4 2 Trước và sau mùa 
lũ, sau các trận mưa 

lớn 

8 Bồi lắng lòng hồ Theo yêu cầu  Mỗi năm 1 lần Mỗi năm 1 lần 



9 Áp lực nước kẽ rỗng Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu 

10 Ứng suất  Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu 

11 Áp lực nước Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu 

12 Áp lực mạch động Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu 

 

Bảng 2 – Biểu quan trắc áp lực thấm dưới móng công trình  

Giờ/ngày/tháng/năm Mực 
nước 

TL 
(m) 

Mực 
nước 

HL 
(m) 

Hàng ống thứ 1 Hàng 
ống 
thứ 

2 

Hàng 
ống 

thứ…. 

Ghi 
chú 

   ống số 1 – 1 ống 
số 1-

2 

ống 
số 1-
….. 

   

   Cao 
trình 

miêng 
ống 

Cao 
trình 
mực 
nước  
trong 
ống 

Cột 
nước 

áp 
lực  

     

           

 

Bảng 3 – Biểu quan trắc áp lực thấm qua đập đất  

Giờ/ngày/tháng/năm Mực 
nước 

TL 
(m) 

Mực 
nước 

HL 
(m) 

Hàng ống thứ 1 Hàng 
ống 
thứ 

2 

Hàng 
ống 

thứ…. 

Ghi 
chú 

   ống số 1 – 1 ống 
số 1-

2 

ống 
số 1-
….. 

   

   Cao trình 
miệng 
ống 

Cao trình 
mực 
nước 

trong ống 

     

          

CHÚ THÍCH: Thứ tự các hàng ống quan trắc được xác định từ bên trái sang bên phải công trình, 
thứ tự các ống trong hàng được xác định từ thượng lưu về hạ lưu. 

 

Bảng 4 – Biểu quan trắc quá trình xả lũ 

Giờ/ngày/tháng/năm 

(quan trắc) 

Mực 
nước 

T 

(m) 

Độ 
mở 
cửa 
van 

(m) 

Cột 
nước 
trên 
tràn 

(m) 

Lưu 
lượng 

qua 
tràn  

(m
3
/s) 

Thời 
gian 
xả lũ 

(h)  

Tổng 
lượng 

xả  

(m
3
) 

Mực 
nước 
kênh 
thoát 

lũ 

(m) 

Ghi 
chú 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

         

CHÚ THÍCH: Cột (3) được quan trắc đối với các tràn có cửa. 

 

PHỤ LỤC B 

(Tham khảo) 

Bảng kết quả kiểm tra công trình  

Thời gian: …………………… 

Mực nước thượng lưu:……..m 

Mực nước hạ lưu:…………..m 

Thời tiết:……………………… 

TT Hạng mục công trình Nội dung kiểm tra 
Tình trạng hư hỏng hoặc 

không bình thường 

1 Đập nước   

  Đỉnh đập  

  Tường chắn sóng  

  Mái thượng lưu  

  Mái hạ lưu  

  Hệ thống rãnh tiêu nước 
mặt, tiêu nước thấm 

 

  Thiết bị tiêu nước thấm  

  Vùng chân đập  

  Mái dốc hai bên đầu đập  

  Thiết bị quan trắc   

2 Cống lấy nước, xả nước   

  Đoạn kênh dẫn nước  

  Tháp cống,  

  Nhà tháp  

  Cầu công tác   

  Cửa ra cống  

  Công trình tiêu năng  

  Thân cống  

  Thiết bị đóng mở 

- Thượng lưu 

- Hạ lưu 

 

  Cửa van  



  Thiết bị điện  

  Thiết bị quan trắc   

3 Tràn xả lũ   

  Kênh dẫn thượng lưu  

  Giàn van  

  Cầu công tác   

  Tường cánh   

  Tường biên  

  Trụ pin  

  Ngưỡng tràn  

  Thân tràn  

  Dốc nước  

  Tường bên dốc nước  

  Bể tiêu năng  

  Kênh thoát lũ  

  Mái dốc hai bên tràn  

  Thiết bị quan trắc   

4 Các hạng mục công trình 
khác 

  

CHÚ THÍCH: Kiểm tra, nếu không có hư hỏng và tình trạng không bình thường thì ghi chữ 
không, nếu có thì ghi miêu tả chi tiết tình trạng hư hỏng hoặc không bình thường. 

 

Người kiểm tra  Cán bộ phụ trách 
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