UBND TỈNH ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN TỈNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74

/PCTT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 10 năm 2021

V/v theo dõi, chủ động ứng phó việc
tăng lượng nước xã tràn điều tiết hồ
chứa Thủy điện Trị An

Kính gửi: - Các thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh phụ trách địa
bàn các huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, thành
phố Biên Hòa.
- Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện: Vĩnh Cửu, Long
Thành, Nhơn Trạch, thành phố Biên Hòa.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (sau đây gọi
tắt là Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh) nhận được Thông báo số 1749/TB-TĐTA
ngày 13/10/2021 của Công ty Thủy điện Trị An về việc tăng lượng nước xả tràn
điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An, với nội dung như sau:
- Đợt 1 lúc 8h00 ngày 13/10/2021:
+ Lưu lượng nước xả qua tràn: 600 m3 /s;
+ Lưu lượng nước qua tua bin phát điện: 850 m3 /s;
+ Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: 1.450 m3 /s.
- Đợt 2 lúc 10h00 ngày 13/10/2021:
+ Lưu lượng nước xả qua tràn: 900 m3 /s;
+ Lưu lượng nước qua tua bin phát điện: 850 m3 /s;
+ Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: 1.750 m3 /s
Tùy theo diễn biến của thời tiết và mực nước hạ du trong các đợt triều
cường, trong trường hợp mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường
(62m), Công ty Thủy điện Trị An có thể thay đổi lượng nước xả qua Đập tràn.
Trước tình hình mưa lũ đã và đang xảy ra trên địa bàn tỉnh, để chủ động
ứng phó với các tình huống ngập lụt có thể xảy ra, Ban chỉ huy PCTT-TKCN
tỉnh đề nghị Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành,
Nhơn Trạch, thành phố Biên Hòa quan tâm thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công Văn số 72/PCTT ngày 11/10/2021
của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh về việc theo dõi, chủ động ứng phó việc xả
tràn lần đầu điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An.
2. Tuyên truyền, thông báo rộng rãi, nhanh nhất bằng các hình thức liên
lạc, như: văn bản, điện thoại, email, phát thanh qua loa, đài Phát thanh huyện, xã
về tình hình xả lũ của hồ Thủy điện Trị An, để các tổ chức và người dân khu vực
Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (0251) –3825771; Fax : (0251) – 3816130
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ven sông Đồng Nai biết, chủ động phòng tránh thiệt hại do xả lũ như: ngập lụt,
sạt lở đất.
3. Tổ chức kiểm tra các khu vực trọng điểm và có nguy cơ ảnh hưởng
do xả lũ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện di dời, sơ tán ngay người dân ra khỏi
vùng trũng, thấp có khả năng ngập sâu, đến nơi an toàn nhằm đảm bảo an toàn
tính mạng, tài sản; theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước sông Đồng Nai, rà soát
phương án phòng, chống ngập lụt khi hạ du hồ Trị An xả lũ để chủ động triển
khai ứng phó kịp thời với các tình huống xấu xảy ra.
4. Các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh được phân công
theo dõi các địa bàn, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai phương án
phòng tránh, ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước
và người dân.
5. Các cơ quan, địa phương báo cáo kịp thời diễn biến tình hình thiên tai
về cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh – Sở Nông nghiệp và
PTNT (số điện thoại: 02513.825.771, fax: 02513.816.130, email:
pctttinhdongnai@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ huy PCTTTKCN tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý./.
Nơi nhận:
KT. TRƯỞNG BAN
- Như trên;
PHÓ TRƯỞNG BAN
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh –
Trưởng ban BCH PCTT-TKCN tỉnh (để báo cáo);
- Ông Võ Văn Phi - Phó CT UBND tỉnh – Phó
trưởng ban TT BCH PCTT-TKCN tỉnh
(để báo cáo);
- Thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh: Sở Giao
thông Vận Tải, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Xây
dựng; Công an tỉnh Đồng Nai;
- Giám đốc Sở NN&PTNT (để báo cáo);
- Chi cục TTBVTV&Thủy lợi;
- Lưu: VT, TTBVTV&TL (PC-Hiếu).

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NN&PTNT
Trần Đình Minh
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