TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY THUỶ ĐIỆN
TUYÊN QUANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1298/TĐTQ-KTAT
Số:
/TĐTQ-KTAT

Tuyên Quang,
Quang, ngày
10 năm
2018 2018
Tuyên
ngày30 tháng
tháng
10 năm

V/v đóng hoàn toàn cửa xả đáy hồ
thủy điện Tuyên Quang

Kính gửi:
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang;
- Đài KTTV tỉnh Tuyên Quang;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện: Na Hang,
Chiêm Hoá, Yên Sơn & Thành phố Tuyên Quang;
- Các chủ đập: Nhà máy thuỷ điện Bắc Mê, Chiêm Hoá,
Công ty Cổ phần Bitexco-Nho Quế.
Căn cứ Văn bản số 524/TWPCTT-VP ngày 23/10/2018 của Văn phòng
Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc sẵn sàng vận hành
xả lũ và đảm bảo an toàn hạ du hồ Tuyên Quang.
Lúc 16 giờ 00 ngày 30/10/2018, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang
là 120,15 m; mực nước hạ lưu tương ứng là 49,97 m; lưu lượng nước vào hồ
là 418 m3/s; lưu lượng nước ra khỏi hồ là 538 m3/s.
Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban
hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng
Chính phủ, để đảm bảo khai thác hiệu quả dòng chảy đến và gia tăng khả
năng tích nước của hồ chứa. Công ty thủy điện Tuyên Quang sẽ tiến hành
đóng hoàn toàn cửa xả đáy vào lúc 18h00 ngày 30/10/2018. Công ty sẽ theo
dõi tình hình dòng chảy đến hồ để kịp thời thông báo tới các đơn vị khi có
tình huống bất thường.
Đề nghị Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp thông báo cho nhân dân
địa phương khu vực thượng - hạ lưu công trình biết để chủ động trong sinh
hoạt và sản xuất.
Rất mong sự hợp tác của Quý cơ quan.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên (hard-copy);
- Ban chỉ đạo Trung Ương về PCTT (hard-copy, b/c);
- Văn phòng UBQG ứng phó sự cố thiên tai &TKCN
(hard-copy);
- Ban chỉ huy PCTT & TKCN Bộ Công thương (hardcopy);
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN EVN (e-copy);
- Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang (hard-copy);
- Các Phó Giám đốc (e-copy);
- Phân xưởng: VH, SC (e-copy);
- Lưu: VT, KTAT.
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