
Quản lý nước ngầm: Một số tiến bộ trong việc xác định vai trò và 
phát triển các kế hoạch dài hạn 

 
Cuộc kiểm toán năm 2020 của chúng tôi về quản lý nước ngầm của Thành phố cho thấy Thủy Cục 
Portland đang tiến hành những công việc để đáp ứng những thách thức về khả năng ứng phó với 
địa chấn và khẩn cấp, chất lượng nước và quy hoạch năng lực cũng như quản lý tài sản. Chúng tôi 
đã đưa ra các khuyến nghị để chính thức hóa các vai trò ra quyết định và cơ cấu tổ chức để quản lý 
nước ngầm và phát triển một kế hoạch dài hạn để ưu tiên cho các nhu cầu của hệ thống nước 
ngầm. 

Sau một năm, Cục đã đạt được một số tiến bộ trong việc thực hiện các khuyến nghị của chúng tôi. 
Cục sử dụng một ban chỉ đạo để giúp hướng dẫn các quyết định về nước ngầm và đã làm việc để 
làm rõ vai trò của các thành viên trong nhóm. Cục đã có tiến độ chậm hơn trong việc phát triển một 
kế hoạch làm việc dài hạn thống nhất. Cục cho biết cả đại dịch COVID-19 và việc tập trung vào thực 
hiện Kế Hoạch Chiến Lược năm 2019 đã làm chậm tiến độ của nó. 

 
 

 Tình Trạng Khuyến Nghị: Đang Tiến Triển  

Các vai trò quản lý và việc ra quyết định đang được xác định 

Chúng tôi đề nghị Thủy Cục làm rõ và ghi lại vai trò ra quyết định và cơ cấu tổ chức của chương 
trình nước ngầm để giúp đảm bảo các vấn đề được giải quyết kịp thời và đầy đủ. Cuộc đánh giá 
nhận thấy rằng cơ cấu quản lý hợp tác cần phải được xác định và lập thành văn bản. Nhân viên và 
quản lý từ ba bộ phận - Kỹ Thuật, Vận Hành và Bảo Vệ Tài Nguyên - đã họp thường xuyên với tư 
cách là Ban Chỉ Đạo Nước Ngầm, nhưng không rõ cách thức đưa ra các quyết định sau khi các vấn 
đề đã được trình lên Ủy Ban và không một cá nhân hoặc nhóm nào có quyền sở hữu cho nguồn 
nước ngầm. 

Cục đang xây dựng điều lệ cho Ban Chỉ Đạo về Nguồn Nước Ngầm và cũng xem xét lại các cấp 
nhân viên về nước ngầm. Cục cho biết điều lệ sẽ tương tự như điều lệ dành cho các nhóm làm việc 
đa ngành khác tại Cục và sẽ nêu rõ các thành viên của Ban Chỉ Đạo về Nước Ngầm cũng như vai trò 
và trách nhiệm của các thành viên đó. Cục cho biết họ có kế hoạch để Ban Chỉ Đạo về Nước Ngầm 
xác định thẩm quyền ra quyết định đối với hệ thống nước ngầm và chỉ định một người phụ trách 
cho Ủy Ban. 
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Thống nhất, kế hoạch dài hạn đang phát triển  

Chúng tôi đề nghị Thủy Cục lập tài liệu tất cả các nhu cầu đã xác định để cải thiện hệ thống nước 
ngầm và phát triển một kế hoạch dài hạn, thống nhất để ưu tiên các hành động trong phạm vi 
nguồn lực hạn chế. Cuộc kiểm toán cho thấy Cục đã xác định các rủi ro đối với nước ngầm trong các 
lĩnh vực của chuẩn bị cho động đất, quản lý khẩn cấp, chất lượng và công suất nước, cơ sở hạ tầng 



cũ kỹ và đã có các dự án đang được tiến hành trong từng khu vực, nhưng không có một kế hoạch 
hoạt động toàn diện để bố trí cho sự tiếp cận lâu dài để ưu tiên các nhu cầu cạnh tranh. Bối cảnh 
cho khuyến nghị này là lịch sử của nước ngầm như là một ưu tiên thấp hơn so với cấu hình lớn hơn 
của lưu vực Bull Run. 

Cục cho biết họ đang tiến hành đánh giá các yêu cầu về ngân sách 5-năm và dài hạn đối với hệ thống 
nước ngầm và sẽ cải thiện sự giao tiếp về các dự án nước ngầm trong toàn Cục. Cục cũng cho biết họ 
sắp hoàn thành việc phân tích các nhu cầu cung cấp nước ngầm để đưa ra quyết định đầu tư vào hệ 
thống nước ngầm. 

 Xem báo cáo gốc của năm 2020 và các khuyến nghị      
 
 

Liên Lạc 

Martha Prinz: martha.prinz@portlandoregon.gov 
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