
UBND TỈNH QUẢNG NAM
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ TKCN

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông 

Thu Bồn

   Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bắc Trà My, 
Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đại Lộc, Duy 
Xuyên, Điện Bàn, Hội An.

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – 
Thu Bồn; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công văn số 
238/BCHPCTT&TKCN ngày 26/10/2020 yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh 
tổ chức thực hiện vận hành hạ thấp mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 để 
đón lũ.

Để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Thu Bồn; Ban Chỉ huy PCTT và 
TKCN tỉnh kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo 
thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có 
hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện 
vận tải thủy; các bến đò, ngầm tràn; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác 
cát sỏi biết thông tin điều tiết các hồ chứa thủy điện để chủ động các biện pháp 
phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

2. Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, các 
khu vực sạt lở bờ sông để sẵn sàng ứng phó.

3. Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ 
quan, đơn vị liên quan để chủ động ứng phó; nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá 
trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết khi điều tiết các hồ chứa thủy 
điện.

4. Đài Truyền thanh các địa phương tăng cường thời lượng và tần suất đưa 
tin trên các phương tiện, nhất là hệ thống phát thanh tại các xã, phường, thị trấn về 
việc điều tiết của các hồ chứa thủy điện; đồng thời phối hợp với các cơ quan 
chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân.

Quảng Nam, ngày 26 tháng 10 năm 2020Số: 240/BCHPCTT&TKCN



Kính đề nghị các địa phương quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;    
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (b/c);
- BCH PCTT&TKCN cấp huyện: Bắc Trà My, Tiên 
Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện 
Bàn, Hội An;
- Các Chủ hồ: Sông Tranh, Sônh Tranh 3, Sông Tranh 4;
- Lưu: VT, VPTT.

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

#ChuKyLanhDao
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