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Số:           /UBND-NLN         Sơn Dương, ngày         tháng       năm 2022 
V/v chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt 

hại do thiên tai và xả lũ hồ thủy điện 
Tuyên Quang 

 

 
 

             Kính gửi:   

 - Các Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 
- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1845/UBND-KT ngày 
26/5/2022 về việc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; Công văn số 

1071-CV/HU ngày 20/5/2022 của Huyện ủy Sơn Dương về chủ động ứng phó, 
giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. 

Theo đề nghị của Công ty thủy điện Tuyên Quang tại Văn bản số 533/TĐTQ-

KTAT ngày 31/5/2022 về việc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn hạ du công 

trình thủy điện Tuyên Quang (có kèm theo văn bản). Đề nghị của Ban chỉ huy 
Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Văn bản số 21/VPTT-PCTT 

ngày 31/5/2022 về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với xả lũ hồ thủy 
điện Tuyên Quang. 

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và ảnh hưởng của xả 
lũ hồ thủy điện Tuyên Quang,  

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. Các Thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
huyện (Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện), Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết; thông tin 

xả lũ của hồ thủy điện Tuyên Quang để kịp thời thông báo đến nhân dân, chủ đầu 
tư và các đơn vị có công trình đang thi công trên sông, ven sông, các cơ sở nuôi 

trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy... khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang 
biết để sẵn sàng di dời dân cư, lồng nuôi thủy sản vùng trũng, thấp ven sông, suối 

chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt trong trường 
hợp hồ thủy điện Tuyên Quang tiếp tục mở thêm cửa xả lũ hoặc diễn biến thời tiết 
mưa lớn bất thường tiếp tục xảy ra. 

- Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại các Văn bản: Số 

1131/UBND-NLN ngày 26/5/2022 về việc chủ động kiểm tra, khắc phục thiệt hại do 
thiên tai trên địa bàn huyện; số 80/TB-UBND ngày 25/5/2022 về Kết luận cuộc họp 

về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện.  

- Chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó đảm bảo phù hợp, hiệu quả  

với các tình hình và tình huống cụ thể có thể xảy ra theo từng cấp độ; xây dựng kế 
hoạch, phương án cụ thể chi tiết, đảm bảo ứng phó hiệu quả với các tình huống 

https://ubndsonduong.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=913372&t=0&vaitro=2&XLC=-1
https://ubndsonduong.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=913372&t=0&vaitro=2&XLC=-1


mưa, bão, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,...; kịp thời chỉ đạo, khắc phục những thiệt hại, 

đảm bảo ổn định đời sống, các điều kiện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của nhân dân. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, phổ biến và  hướng dẫn nhân 

dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ ống, lũ quét, 

sạt lở đất, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ cao để chủ động 
phòng tránh, nhằm giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Rà soát, khẩn trương di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu 
ảnh hưởng của thiên tai, nhất là khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở 

đất; tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, 
thủy lợi, khu dân cư,... để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các  tuyến đề điều, hồ đập, 

các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, 
các khu vực trũng, thấp thường xuyên xảy ra ngập úng trên địa bàn; sẵn sàng 

phương án chuẩn bị phương tiện, thiết bị, vật tư dự phòng để chủ động ứng phó  
hiệu quả khi có tình huống xảy ra. 

- Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn và Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; chủ động bố trí lực lượng, vật 

tư, phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho tổ chức và 
nhân dân; nhanh chóng, kịp thời khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai. 

- Triển khai các phương án ứng phó hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; 
thực hiện nghiêm túc công tác trực ban; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kịp 

thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua cơ quan Thường trực Phòng, chống thiên 
tai và Tìm kiếm cứu nạn của huyện - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)  

tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại xảy ra trên địa bàn quản lý. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chỉ đạo, phân công Viên chức 

Trung tâm phụ trách địa bàn thực hiện tham mưu cho UBND các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân phòng, tránh, ứng phó và khắc phục thiệt hại 
do mưa lũ gây ra đối với cây trồng, vật nuôi; khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, 

chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ hè thu năm 2022.  

- Tuyên truyền, vận động người dân khơi thông rãnh, luống thoát nước cho 

cây trồng; khẩn trương thu hoạch lúa vụ Xuân với phương châm “xanh nhà hơn già 

đồng” và cây màu đã đến kỳ thu hoạch. 

- Kiểm tra, xác định diện tích cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng, thiệt hại do 

thiên tai gây ra; tham mưu cho UBND huyện các giải pháp khắc phục, tổng hợp, 
báo cáo theo đúng quy định. 

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện theo dõi chặt chẽ 

diễn biến thời tiết và đăng tải kịp thời các bản tin về diễn biến thời tiết, thiên tai 
thông tin xả lũ thủy điện Tuyên Quang để các địa phương, người dân biết để chủ 

động thực hiện các biện pháp phòng, chống có hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối 
tài sản và tính mạng của người dân. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT 

và TKCN huyện) kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, 



thị trấn trong việc triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản này; báo 

cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với 
thiên tai và ảnh hưởng của xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang. 

Yêu cầu các Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện; UBND các xã, 

thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên (T/hiện); 
- TTrực huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo); 
- Chủ tịch các PCT Ủy ban nhân dân huyện; 
- Chánh, Phó VP TH UBND huyện; 
- Chuyên viên TH NLN (T/dõi); 
- Lưu: VT, Qnn. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Phạm Hữu Tân 
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