
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:             /SNN-TL
V/v đảm bảo an toàn công trình thủy 
lợi đề phòng ảnh hưởng của bão số 3

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

          Hải Dương, ngày       tháng 8 năm 2022

Kính gửi:
      - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
      - Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương;
      - Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương;
      - Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải;
      - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Công điện số 1328/CĐ-TCTL-ATĐ ngày 23/8/2022 của Tổng cục 
Thủy lợi về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của bão số 
3. Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 3, bảo đảm an toàn an toàn công 
trình thủy lợi, giảm thiểu thiệt hại do bão số 3 gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 
nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy 
lợi, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện các nội 
dung sau:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm Công điện số 1328/CĐ-TCTL-ATĐ ngày 
23/8/2022 của Tổng cục Thủy lợi về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi đề phòng 
ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn địa phương, đơn vị quản lý (sao gửi kèm theo).

2. Triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt 
quan tâm công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, hồ chứa nước đang thi công, 
hồ chứa nước xung yếu, hồ chứa nhỏ, các hồ chứa đầy nước và đang có mức trữ nước 
cao; các công trình trọng điểm, các công trình có diễn biến hư hỏng trong các đợt 
mưa, úng vừa qua,....

3. Bố trí đủ lực lượng có năng lực chuyên môn để vận hành công trình thủy lợi; 
tổ chức trực ban theo quy định, cử cán bộ thường trực tại các công trình (trạm bơm, 
cống, hồ, đập, …) kể cả khi không có mưa, lũ để phát hiện và xử lý ngay giờ đầu khi 
có sự cố xảy ra; bố trí đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm kịp thời sửa chữa, thay 
thế khi có sự cố và sẵn sàng xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.

4. Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, sự cố công 
trình và vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng về Sở Nông nghiệp 
và PTNT và Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo quy định.

Đề nghị các địa phương, đơn vị chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tổng cục Thủy lợi;   (để báo cáo);
  - UBND tỉnh;
  - Phòng NN và PTNT (P.Kinh tế) các huyện, TP, TX; 
  - Lưu: VT, CCTL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Văn Cảnh
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