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nước thuộc quy trình liên hồ trên 

lưu vực sông Hồng trong mùa mưa 

lũ năm 2020  

 
 

 

           

           Kính gửi:   

 - Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Công an huyện; 

 - Trung tâm Văn hóa - Truyền thông - Thể thao huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 814/SNN-TL 

ngày 02/6/2020 về việc đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước thuộc quy trình 

liên hồ trên lưu vực sông Hồng trong mùa mưa lũ năm 2020. 

Để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời khi hồ thủy điện 

ICT Chiêm Hóa, thủy điện Tuyên Quang xả lũ, hạn chế đến mức thấp nhất các 

thiệt hại có thể xảy ra,  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến, nghiêm cấm người dân, khách du lịch 

chụp ảnh, câu cá, vớt củi… khu vực hạ du hồ chứa thủy điện khi xả lũ để tránh 

sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.  

- Thông tin, tuyên truyền và cảnh báo tới người dân, các đơn vị thi công 

công trình: cầu qua sông, đê, cống dưới đê, kè, trạm bơm...; đơn vị quản lý, vận 

hành cầu phao; các hộ nuôi trồng thủy sản trên sông Lô thuộc địa bàn quản lý về 

thời gian vận hành, điều tiết xả lũ của hồ chứa thủy điện từ 15/6 đến 15/9 hàng 

năm để chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn người và tài sản, sẵn 

sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có yêu cầu. 

- Đối với các xã có đê ven sông Lô: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện 

trạng hệ thống đê, kè, cống dưới đê trên sông Lô thuộc địa bàn quản lý, phát 

hiện những hư hỏng, sự cố có nguy cơ đe dọa an toàn công trình, nhà ở, khu dân 

cư… Tổ chức phát dọn cây cối, tháo dỡ hàng rào trên mái đê, cửa ra vào của 

cống dưới đê; bổ sung dầu mỡ vào hệ thống máy đóng mở cống dưới đê, vận 

hành thử để đảm bảo đóng mở dễ dàng khi có thông báo xả lũ của hồ chứa thủy 

điện; Xây dựng và phê duyệt phương án hộ đê đối với tuyến đê thuộc địa bàn 

quản lý theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài 



sản của nhân dân trong khu vực, đặc biệt các vị trí xung yếu, trọng điểm: Thôn 

Phú Thọ 1, Hưng Định, xã Trường Sinh; thôn Xạ Hương, xã Đông Thọ; thôn 

Mãn Sơn xã Vân Sơn; xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí mua sắm vật tư; huy 

động phương tiện, vật tư trong nhân dân; chỉ đạo và tổ chức hiệp đồng với lực 

lượng trên địa bàn thực hiện công tác hộ đê khi có sự cố về đê điều. 

- Tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó kịp thời với 

mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khi có sự cố, thiệt hại xảy ra chủ động sử 

dụng ngân sách dự phòng của xã, thị trấn và các nguồn kinh phí hợp pháp khác 

theo quy định để khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân sớm ổn định đời sống sản 

xuất. 

2. Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện: Xây dựng phương án bố trí 

sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ cho các địa phương khi 

có sự cố về đê điều xảy ra. 

3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông - Thể thao huyện tăng cường cập 

nhật, đưa tin cảnh báo kịp thời các thông tin về xả lũ của hồ chứa thủy điện, 

cảnh báo đến người dân biết để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống 

có hiệu quả, bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của người dân. 

4. Khi có thiệt hại xảy ra, các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp kiểm tra 

tình hình thực tế, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả nhằm nhanh chóng 

hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và sản xuất sau thiên tai, đồng thời thực hiện 

nghiêm túc công tác trực ban và báo cáo theo quy định. 

Yêu cầu Thành viên Các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như kính gửi (Thực hiện); 

- TTrực huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP TH UBND huyện; 

- Chuyên viên TH NLN (T/d); 

- Lưu: VT, Qnn. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Lương 
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