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Thành lập ngày 10/10/1994 theo Quyết định số: 3387/QĐ-UB-NCVX của 
UBND Thành phố Hồ Chí Minh và được chuyển đổi thành Công ty TNHH 
MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi TP.HCM kể từ ngày 15/10/2010 
(Quyết định số: 2546/QĐ-UBND ngày 10/6/2010 của UBND TP.HCM).  

 Tổng số CB. CNV:   trên 300 người. 

 Trụ sở Công ty :    Số 21, Quốc lộ 22, Ấp Trạm Bơm, Xã Tân Phú Trung, 

     Huyện Củ Chi, TP. HCM 

 Điện thoại :   08 3892 2258; Fax:  08 3796 1355 

 Website      :   www.dichvuthuyloi.com.vn   

 Email          :   imchcmc@tphcm.gov.vn 

 Mã số thuế       :   0300649250 

 

GIỚI THIỆU 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

 Quản lý khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh phục vụ sản xuất, dân sinh, kinh tế. 

 Chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi phục vụ nông nghiệp, 
nông thôn, phòng chống thiên tai, triều cường, tiêu thoát nước - cải thiện ô 
nhiễm môi trường. 

 Sản xuất kinh doanh tổng hợp (cấp nước sinh hoạt, thi công xây lắp, tư 
vấn thiết kế các công trình thủy lợi, dân dụng…), dịch vụ nông nghiệp phục 
vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

 

 
THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 

 1 HCMC IMC 

 
 Huân chương Độc lập hạng Ba. 

 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba 

 Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn 

đầu phong trào thi đua” nhiều năm. 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

UBND TP. HCM tặng cờ “Thi đua xuất sắc” 

và nhiều Bằng khen. 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 

BỘ MÁY TỔ CHỨC – QUẢN LÝ 

 Chủ sở hữu: UBND Thành phố. 
 Ban lãnh đạo: HĐTV- BGĐ công ty: 05 người. 
 Kiểm soát viên: 01 người. 
 Các phòng - ban nghiệp vụ. 
 Các đơn vị trực thuộc Công ty, theo sơ đồ tổ chức sau: 

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ KHAI THÁC 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CỦ CHI 

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ KHAI THÁC 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HÓC MÔN-BÌNH 

CHÁNH 

XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ KHAI THÁC 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THỦ ĐỨC 

 

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC 

 
XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 

 
XÍ NGHIỆP XÂY LẮP CÔNG TRÌNH  

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

 

PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI VỤ 

PHÒNG THỦY NÔNG 

PHÒNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

PHÒNG KỸ THUẬT 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

ĐẢNG ỦY 
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

BAN GIÁM ĐỐC 

CÔNG ĐOÀN 
ĐOÀN THANH NIÊN 

HỘI CỰU CHIẾN BINH 
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Hệ thống tiêu thoát nước 
Suối Nhum – Suối Cái  

CTTL 5 Cống kiểm soát triều 

Hệ thống tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm 
Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên 

HTTL Hóc Môn – Bắc 
Bình Chánh 

HTTL Kênh 
Đông – Củ Chi 

CTTL ven Sông Sài Gòn 

 Tổng chiều dài kênh tưới, tiêu các cấp : 1.500 km 

 Tổng số công trình các loại : 3.000 công trình 

 Kinh phí đầu tư : 1.000 tỷ đồng 

 Kênh Đông Củ Chi đã được kiên cố hóa đồng bộ; Chiều dài hơn 500 km  
 Diện tích phục vụ tưới tiêu: trên 50.000 ha (hơn 40.000 hộ) 

QUY MÔ CÔNG TRÌNH 
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 Quản lý vận hành công trình 

khoa học, bền vững, đảm bảo 

nguồn nước phục vụ đa mục tiêu, 

gắn xây dựng nông thôn mới. 

 Thực hiện kế hoạch tưới tiêu hợp 

lý, tiết kiệm, hệ thống kênh mương 

được duy tu sửa chữa, đầu tư đồng 

bộ kiên cố hóa, hiện đại hóa. 

 Phục vụ nông nghiệp gắn xây 

dựng nông thôn mới và nông 

nghiệp đô thị, đáp ứng đa dạng các 

loại cây trồng, vật nuôi. 

 Đầu tư nâng cấp hạ tầng nông 

nghiệp - nông thôn - thủy lợi  

 Nâng cấp, kiên cố hóa hoàn chỉnh 

hệ thống kênh tưới, kênh tiêu. 

 Kết nối đồng bộ giao thông nông 

thôn, giao thông nội đồng. 

 

CẤP NƯỚC PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU 

  Khai thác tổng hợp nguồn 

nước phục vụ dân sinh kinh tế. 

 Cấp nước sinh hoạt cho TP. HCM 

(Nhà máy Cấp nước Kênh Đông Củ 

Chi, công suất 150.000-300.000 

m3/ngày). 

 Xí nghiệp cấp nước Khu công 

nghiệp Tây Bắc Củ Chi (sử dụng 

công nghệ lọc Dynasand và ứng 

dụng công nghệ bơm chìm sử dụng 

quang năng), qui mô 30.000 

m3/ngày. 

 Cấp nước thô cho nhà máy nước 

Pouyen (Bình Chánh), qui mô: 

50.000 m3/ngày. 

 

QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 
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ĐIỀU TIẾT NƯỚC TRÊN KÊNH ĐÔNG 
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ĐIỀU TIẾT NƯỚC TRÊN KÊNH NỘI ĐỒNG 



 
 
 
 
 

ĐIỀU TIẾT NƯỚC TRÊN CTTL HM-BBC 
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HẠ TẦNG THỦY LỢI PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU 
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Công nghệ SCADA - quan trắc và 

điều khiển tự động: Hệ thống SCADA 

Dầu Tiếng–Củ Chi có qui mô lớn và 

đồng bộ nhất của ngành thủy lợi hiện 

nay, là bước đi tiên phong trong lộ trình 

hiện đại hóa quản lý vận hành.  

 

SCADA hóa: Công ty đã đầu tư mở rộng hệ thống SCADA trên các công trình quan 

trắc khí tượng thủy văn, quan trắc môi trường, vận hành các cống kiểm soát triều,… 

nâng cao hiệu suất lao động và tiết kiệm nước, đáp ứng nhu cầu phục vụ đa mục tiêu 

của ngành thủy lợi. 

Công nghệ GIS: xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý (GIS) trên toàn hệ 
thống công trình thủy lợi phục vụ hiệu quả công tác quản lý khai thác. 

Cơ giới hóa tự động: phối hợp với viện trường trong nước chế tạo thiết bị 
cơ giới vớt rong cỏ, lục bình. 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ 



 Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng kiểm tra, 

ngăn chặn, xử lý các trường hợp lấn chiếm, san lấp công trình thủy lợi; 

thường xuyên kiểm tra các đơn vị sản xuất, khu công nghiệp đề xuất xử lý vi 

phạm việc xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước. 

 Phối hợp Chi Cục Thủy lợi và PCLB quan trắc các chỉ tiêu chất lượng 

nguồn nước ở các công trình thủy lợi. 

 Đầu tư thiết bị, phòng thí nghiệm phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước. 

 Lắp đặt thiết bị quan trắc trực tuyến tự động (SCADA) để cảnh báo nhanh 

tình hình ô nhiễm nguồn nước. 

 

 

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH VÀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC 
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Là thành viên của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

TP. HCM, Công ty luôn thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ được giao: 

 Phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa 

vận hành tích nước, xả lũ hồ Dầu Tiếng - Phước Hoà, đảm bảo an toàn cho 

hạ du, giảm áp lực ngập úng cho Thành phố, nhất là vào các kỳ cao điểm 

triều cường, mưa to.     

 Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, úng ngập, triều cường 

trong nhiều năm qua, chuyên nghiệp hóa lực lượng, thiết bị, phân công bố 

trí trực, chuẩn bị sẵn sàng cơ chế phản ứng nhanh. 

 Tổ chức vận hành ổn định, an toàn các cống kiểm soát triều, phát huy 

hiệu quả ngăn triều trong các đợt triều cường. 

 Điều tiết tích nước trên các hệ thống công trình, tạo độ ẩm và nguồn 

nước phòng chống cháy rừng mùa khô, chuẩn bị lực lượng, máy bơm phối 

hợp các đơn vị, địa phương bơm phòng chống cháy trên các khu vực. 

 

PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, KIỂM SOÁT TRIỀU CƯỜNG 
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 Các dự án kiên cố hóa 
kênh mương.    

 Các dự án thoát nước cải 
thiện môi trường. 

 Các dự án thủy lợi phục 
vụ tưới tiêu, chống ngập, 
kiểm soát triều.  

 Các công trình hạ tầng 
phục vụ nông nghiệp.   

 Các dự án duy tu sửa 
chữa – phòng chống thiên 
tai. 

CHỦ ĐẦU TƯ 
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 Cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, thực hiện 
các dự án về cấp nước và xử lý nước thải cho các 
đơn vị trong ngoài nước.  

 Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, 
giám sát các công trình thủy lợi, công trình dân 
dụng, công trình giao thông nông thôn . 

  Hợp tác nghiên cứu chế tạo và ứng dụng 
các thiết bị phục vụ công trình thủy lợi được 
điều khiển bằng công nghệ SCADA và sử dụng 
nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi 
trường.  

 Phát triển dịch vụ nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới: xây dựng và phát triển 
các mô hình nông nghiệp. Các dịch vụ nông 
nghiệp phục vụ sản xuất như cung ứng giống, 
vật tư và thiết bị các loại, tư vấn, xây dựng, lắp 
đặt nhà lưới, hệ thống tưới. Dịch vụ thu mua, 
tiêu thụ hoa lan ở các nông trang, nông trại của 
bà con nông dân, mở rộng thị trường tiêu thụ, 
xây dựng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ hoa 
lan. 

 

SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP 


