ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2207/SNN-TL

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 11 năm 2021

Về việc chủ động triển khai các biện pháp
ứng phó xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang

Kính gửi:
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Sở Giao thông Vận tải;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công điện số 17/CĐ-QG hồi 08h ngày 03/11/2021 của Ban chỉ
đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai Điện Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên
Quang về việc mở cửa xả sâu điều tiết lũ hồ Thủy điện Tuyên Quang đảm bảo
mực nước theo đúng quy định (không vượt mực nước dâng bình thường
+120m). Thời gian bắt đầu vận hành từ 15h ngày 03/11/2021.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan Thường trực Phòng
chống thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề
nghị:
1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin thông báo về việc xả lũ thủy
điện Tuyên Quang để chính quyền, người dân địa phương nắm bắt và thực hiện
các biện pháp đảm bảo an toàn do xả lũy thủy điện.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông báo đến chính quyền, nhân
dân địa phương các xã ven sông, chủ đầu tư và các đơn vị có công trình đang thi
công trên sông, ven sông, các cơ sở, hộ gia đình nuôi trồng thủy sản, phương
tiện vận tải thủy…. khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang biết để sẵn sàng di dời
lồng bè, dân cư vùng trũng, thấp ven sông và các biện pháp phòng tránh, chủ
động đảm bảo an toàn người và tài sản đặc biệt lưu ý trường hợp diễn biến thời
tiết mưa lớn bất thường xảy ra.
3. Sở Giao thông vận tải có biện pháp chỉ đạo các chủ phương tiện giao
thông đường thủy, tổ chức kiểm soát người qua lại tại các khu vực cầu phao, cầu
treo, các tràn ngầm, bến đò khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang để đảm bảo
an toàn cho người và phương tiện.
(Công điện số 17/CĐ-QG của Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống
thiên tai kèm theo)
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Khi có thiệt hại xảy ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị
theo lĩnh vực ngành chủ động 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.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị như “Kính
gửi” khẩn trương triển khai, thực hiện./.
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