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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, 

chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9 

khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên 

 (Hồi 16 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2020) 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI điện: 

 - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, 

Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng; 

 - Giám đốc các Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3, 4, 5, 6, 7, 8; các 

Ban Quản lý dự án đang quản lý các dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa từ nguồn 

vốn vay WB8. 

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do 

ảnh hưởng của Cơn bão số 9, từ đêm 27/10 đến ngày 29/10, ở khu vực từ Thừa 

Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-

400mm/đợt; Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt; từ ngày 28-31/10, ở khu vực từ 

Quảng Trị đến Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-

400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to với 

tổng lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt. 

Mưa lớn dự kiến xảy ra trong tình trạng nhiều hồ chứa đã đầy nước sau 

nhiều ngày mưa liên tiếp, nguy cơ uy hiếp lớn đến an toàn hồ chứa, đặc biệt ở 

các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và 

phòng, chống ngập lụt, úng, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra, Tổng cục Thủy 

lợi đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành 

phố, các Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi và Ban Quản lý dự án khẩn 

trương tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa, lũ của các cơ 

quan dự báo chuyên ngành khí tượng thủy văn, khuyến cáo vận hành một số hồ 

chứa có cửa van của các đơn vị khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền để thực hiện phương án bảo đảm an 

toàn công trình thủy lợi, phòng, chống ngập lụt, úng trên địa bàn. 
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2. Kiểm tra, rà soát, sửa chữa kịp thời các hư hỏng công trình thủy lợi do ảnh 

hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, chuẩn bị sẵn sàng thực hiện phương án ứng phó 

đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, hồ 

đang thi công, và hồ chứa nhỏ, hồ chứa có mức trữ nước cao, theo phương châm 

“bốn tại chỗ”; bố trí lực lượng thường trực để vận hành và sẵn sàng xử lý các tình 

huống có thể xảy ra; không được tích nước nếu hồ không đảm bảo an toàn.  

3. Đối với các hồ chứa có cửa van, khẩn trương hạ thấp mực nước hồ 

xuống mức chủ động đón lũ, hạn chế phải xả lũ với lưu lượng lớn trong thời 

gian mưa lớn làm gia tăng ngập lụt vùng hạ du; đồng thời thực hiện tích nước 

hợp lý đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp; thực hiện nghiêm túc việc 

cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy 

cơ xảy ra sự cố công trình.  

4. Chủ động vận hành sớm các công trình thủy lợi để tiêu thoát nước, bảo 

đảm phòng, chống ngập lụt, úng hiệu quả. 

5. Khẩn trương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động 

tích trữ nước sạch đủ để sử dụng trong thời gian mưa lũ; tổ chức cung cấp nước 

sạch cho người dân nông thôn ở những địa điểm di dời tập trung; tổ chức cấp 

phát, hướng dẫn sử dụng các loại hóa chất xử lý nước phục vụ ăn uống, sinh 

hoạt trong vùng ngập lũ; sau khi lũ rút, làm vệ sinh công trình cấp, trữ nước, 

thau rửa giếng khoan, giếng đào và kịp thời khôi phục công trình cấp nước sinh 

hoạt bị hư hỏng. 

6. Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; thường xuyên 

báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi và ngập lụt, úng về bộ phận thường 

trực của Tổng cục Thuỷ lợi. 

 Địa chỉ liên lạc bộ phận thường trực bảo đảm an toàn công trình thủy lợi 

và phòng, chống ngập lụt, úng của Tổng cục Thủy lợi: 

Điện thoại:   0243.733.5704; 0243.733.5711 

FAX:    0243.733.5703 

Email: tuoitieu@mard.gov.vn, antoancongtrinh@wrd.gov.vn.     

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, các 

đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

- TTr Lê Quốc Doanh (để b/c); 

- Văn phòng BCĐ TW PCTT; 

- Cục Trồng trọt; 

- Chi cục Thủy lợi các tỉnh/thành phố; 

- Viện QHTL;  

- Lưu VT, QLCT. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tỉnh 
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