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THÔNG BÁO 

Về việc đảm bảo an toàn khi các hồ thủy điện xả lũ 

 

Thực hiện Văn bản số 02/BCH ngày 13/6/2022 của Ban chỉ huy PCTT&TKKC 

huyện Trực Ninh về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ các hồ thủy điện. 

Hiện hồ Sơn La mở 02 cửa xả đáy, hồ Hòa Bình mở 04 cửa xả đáy, hồ Tuyên 

Quang mở 01 cửa xả đáy. Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 

13-15/6/2022, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-

80mm, có nơi trên 120mm. 

Để chủ động ứng phó hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của việc xả lũ các 

hồ chứa gây ra, BCH PCTT-TKCN xã Trực Hùng thông báo và yêu cầu cán bộ, nhân 

dân thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các hộ nhân dân có hồ, đầm, nán trại khu vực bãi sông Ninh Cơ chủ động theo 

dõi thông tin xả lũ của các hồ thủy điện và tình hình mưa, gió trong thời gian tới. Có 

phương án di dời con người, tài sản, vật nuôi đến nơi cao ráo, an toàn, phòng tránh thiệt 

hại khi có tình huống xấu sảy ra; 

2. Các HTX SXKD DVNN chỉ đạo các tổ thủy nông chủ động tiêu, rút nước đệm, 

khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh, mương cấp 2, cấp 3, đề phòng úng lụt sảy ra khi 

có mưa to, ảnh hưởng đến diện tích lúa đang trong thời gian thu hoạch. 

3. Các đồng chí trong Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã tăng 

cường kiểm tra trên tuyến đê đã được phân công theo án phận, kịp thời phát hiện những 

hiện tượng, nguy cơ gây mất an toàn tuyến đê, báo cáo về Thường trực Ban chỉ huy phòng 

chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã để có phương án ứng phó kịp thời; 

4. Các đồng chí Trưởng xóm, Công an viên xóm, tuyên truyền, đôn đốc nhắc nhở, 

hỗ trợ nhân dân chủ động xây dựng phương án di dời người, tài sản đến nơi an toàn kịp 

thời khi có tình huống xấu xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do việc xả lũ gây ra;  

5. Các đồng chí Ban nông nghiệp tiếp tục liên lạc với các chủ phương tiện đang 

hoạt động trên các tuyến sông và các vùng nuôi trồng thủy, hải sản biết thông tin về việc xả 

lũ của các hồ thủy điện để chủ động phòng tránh, tìm nơi neo, đậu trú ẩn an toàn;  

Yêu cầu nhân dân, các đồng chí cán bộ, đảng viên, các đồng chí trong Ban chỉ huy 

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn xã thực hiện nghiêm nội dung thông báo này./.  
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