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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai công tác phòng, chống lũ trên sông Ninh Cơ 

 

Thực hiện Công văn số 39/BCH-VP ngày 24/6/2022 của Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định về việc đảm bảo an toàn hạ du 

khi xả lũ hồ Hòa Bình, từ 14 giờ ngày hôm nay 24/6 Công ty thủy điện Hòa Bình sẽ 

mở cửa xả đáy thứ nhất.  

Từ tình hình trên, để chủ động ứng phó với việc xả lũ của hồ thủy điện trong 

thời gian từ ngày 24/6/2022 trở đi, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của tập thể và 

của nhân dân địa phương, UBND xã yêu cầu: 

1. Các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn xã; lực lượng tuần tra, canh gác đê; cán bộ quản lý đê nhân dân về vị trí đã được 

phân công để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, 

nắm bắt tình hình nước lũ trên sông, báo cáo kịp thời về UBND xã, UBND huyện 

khi nước lũ dâng cao và có nguy cơ tràn cửa khẩu.  

2. Các công ty, doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh và các hộ dân đang 

sinh sống ngoài đê sông Ninh Cơ thường xuyên theo dõi tình hình nước lũ, nếu mực 

nước sông lên cao chủ động di dời người và tài sản vào vị trí an toàn. Tại các công 

ty, doanh nghiệp có cửa khẩu qua đê chủ động triển khai lực lượng, chuẩn bị sẵn 

sàng bao cát, máy móc thiết bị để hoành triệt đóng cửa khẩu khi có lệnh.  

Trên đây là thông báo của UBND xã Xuân Ninh về việc triển khai công tác 

phòng, chống lũ trên sông Ninh Cơ. UBND xã yêu cầu cán bộ quản lý đê nhân dân, 

các công ty, doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh và các hộ dân đang sinh sống 

ngoài đê sông Ninh Cơ tổ chức thực hiện tốt nội dung Thông báo trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Các Công ty, doanh nghiệp có cửa khẩu qua đê; 

- Các hộ sản xuất kinh doanh, sinh sống ngoài đê; 

- Cán bộ quản lý đê nhân dân xã; 

- Lưu VP UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Phạm Mạnh Thường 

 
 

 


		2022-06-24T15:47:17+0700


		2022-06-24T15:47:17+0700




