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Số:            /UBND-KT 
V/v đảm bảo an toàn công trình thủy 
lợi trên địa bàn thị xã trong đợt mưa 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hoài Nhơn, ngày        tháng 10 năm 2022 

    
 Kính gửi:   
   - UBND các xã, phường; 
   - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã; 
   - Xí nghiệp Thủy lợi 1. 
    
 

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, hồi 13 giờ 
ngày 13/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ 
Kinh Đông, trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 130km 
về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt  đới mạnh cấp 6 (39-
49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/h. Theo 
dự báo, từ ngày 13/10 đến ngày 16/10/2022,  khu vực tỉnh Bình Định có mưa vừa 
đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa tích lũy từ 200-500mm, có 
nơi trên 600mm. 

Thực hiện Công văn số 2703/SNN-TL, ngày 14/10/2022 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT Bình Định về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa 
bàn tỉnh Bình Định trong đợt mưa lũ từ ngày 13/10 đến ngày 16/10/2022. Để chủ 
động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ứng phó với đợt mưa lớn, 
Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội 
dung sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, diễn biến của áp thấp nhiệt đới, dự 
báo mưa lớn của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định, đặc biệt theo dõi lượng 
mưa thực tế rơi xuống lưu vực hồ (qua hệ thống đo mưa tự động Vrain, trên 
website https://pcttbinhdinh.gov.vn) để chủ động ứng phó trong công tác bảo đảm 
an toàn công trình thủy lợi.  

2. Triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai, ứng phó tình huống 
khẩn cấp đối với các hồ chứa; đặc biệt quan tâm đến các hồ chứa xung yếu và các 
hồ chứa nhỏ. Bố trí nhân lực tại công trình, cần theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước 
đến để có phương án vận hành phù hợp; kịp thời xử lý tình huống bất thường theo 
phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình. 

3. Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, thực hiện nghiêm túc quy trình vận 
hành; cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ hoặc có 
nguy cơ xảy ra sự cố; Đối với các công trình thủy lợi của đang triển khai thi công 
cần có phương án bảo đảm an toàn công trình. 



 

4. Thực hiện quan trắc các đập, hồ chứa nước theo quy định như sau: Đối 
với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ quan trắc 04 lần một ngày vào 01 
giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ; trường hợp vận hành chống lũ, tần suất quan trắc, 
tính toán tối thiểu 01 giờ một lần, quan trắc 01 giờ 04 lần khi mực nước hồ chứa 
trên mực nước lũ thiết kế. Đối với các đập, hồ chứa nước có tràn tự do quan trắc 04 
lần một ngày vào 01 giờ, 07 giờ, 13 giờ và 19 giờ khi mực nước hồ thấp hơn 
ngưỡng tràn; 01 giờ một lần khi mực nước hồ bằng hoặc cao hơn ngưỡng tràn; 01 
giờ 04 lần khi mực nước hồ chứa trên mực nước lũ thiết kế. 

5. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về UBND thị xã (qua 
phòng Kinh tế - Cơ quan thường trực PCTT) để theo dõi, báo cáo UBND thị xã chỉ 
đạo kịp thời. 

UBND thị xã đề nghị cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban PCTT và TKCN tỉnh (B/c); 
- TT. Thị uỷ (B/c); 
- TT. HĐND thị xã; 
- TT. UBMTTQVN thị xã; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thị uỷ; 
- Các phòng, ban thuộc UBND thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã; 
- Các Lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã; 
- Thành viên BCH PCTT và TKCN thị xã; 
- Lưu VT. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
  

Nguyễn Chí Công 
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