
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

 Số:              /UBND-NN
 Về việc chủ động ứng phó với diễn biến 
mưa , bão, lũ trong NTTS và đảm bảo an 

toàn khi hồ chứa thủy điện Hòa Bình xả lũ

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

       Gia Lộc, ngày            tháng 6 năm 2022              

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến 
cuối năm có thể xuất hiện nhiều hình thái thiên tai(mưa, giông, bão, lũ, thời tiết 
thay đổi cực đoan…) gây bất lợi cho nuôi trồng thủy sản; Từ ngày 13-15/6 khu 
vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng 
mưa phổ biển từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Mực nước hồ Sơn La và Hòa 
Bình đang ở mức cao hơn so với thiết kế. Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống 
thiên tai đã lệnh Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ ba vào hồi 
14 giờ 00 phút ngày 13/6/2022 và mở cửa xả đáy thứ tư vào hồi 20 giờ 00 phút 
ngày 13/6/2022, tùy theo diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở 
thêm các cửa xả đáy theo quy định…

 Thực hiện  công văn số: 937/SNN- TS ngày 10/6/2022 của sở NN & 
PTNT tỉnh Hải Dương về việc chủ động ứng phó với mưa, bão, lũ năm 2022 
trong nuôi trồng thủy sản và công văn số; 47/PVTT & TKCN- VP ngày 
13/6/2022 của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hải Dương về việc chủ động 
ứng phó với diễn biến mưa lũ trên các tuyến sông khi hồ chứa thủy điện mở cửa 
xả đáy. UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các ngành liên quan căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai một số nội dung sau:

1. Về chủ động ứng phó với mưa bão trong nuôi trồng thủy sản:
- Tăng cường thông tin đến người dân về dự báo thời tiết, cảnh báo dự báo 

thiên tai, để chủ động phòng, tránh  nhằm giảm thiểu thiệt hại trong nuôi trồng 
thủy sản;

- Cử cán bộ bám sát các vùng nuôi trồng thủy sản, kịp thời khuyến cáo, 
hướng dẫn hộ dân các biện pháp phòng chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai 
gây ra để ổn định sản xuất.

2. Về chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ trên các tuyến sông khi hồ 
chứa thủy điện mở cửa xả đáy: 

- Thông báo về việc tiếp tục mở thêm cửa xả đáy thứ ba và thứ tư hồ chứa 
thủy điện Hòa Bình đến người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông Kim Sơn, 
Đĩnh Đào, vùng nuôi trồng thủy sản ven hệ thống bờ kênh Bác Hưng Hải; các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh... biết thông tin mưa, tình hình xả lũ các hồ chứa 
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thủy điện để chủ động các biện pháp phòng, tránh đảm bảo an toàn về người, tài 
sản. 

- Rà soát Kế hoạch phòng chống úng, đặc biệt là các trọng điểm công trình  
thủy lợi: Bờ kênh, các cống dưới bờ kênh BHH để sẵn sàng triển khai các biện 
pháp ứng phó.

- Tổ chức thường trực, trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến 
mưa, lũ, an toàn công trình thủy lợi, thường xuyên báo cáo về  UBND huyện qua 
Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN  huyện theo quy định.

3. UBND huyện giao XNKTCT thủy lợi huyện chủ động và phối hợp với 
các địa phương, nhất là những địa phương có đê tăng cường kiểm tra, rà soát hệ 
thống công trình thủy lợi để sớm phát hiện và có biện pháp xử lý các sự cố phát 
sinh trước, trong và sau các đợt mưa, bão, úng và xả lũ đàu nguồn. 

Phòng NN và PTNT huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp tình 
hình triển khai, kết quả thực hiện của các địa phương, đơn vị báo cáo UBND 
huyện và BCH phòng chống TT tỉnh theo quy định. 

Nhận được công văn, đề nghị UBND các xã, thị trấn, các ngành quan tâm 
chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Kg;
- Lãnh đạo UBND huyện(báo cáo);
- Xí nghiệp KTCTTL huyện;
- Phòng NN & PTNT huyện;
- Lưu VT.

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Sáng
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