
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG  

VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  90 /TWPCTT 

V/v đảm bảo an toàn hạ du 

khi xả lũ hồ Hòa Bình. 

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017 

Kính gửi: - Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP Hòa Bình, Phú Thọ,  

Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình 

Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng  

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan 

thông tấn, báo chí 
 

Trong những ngày qua, do mưa lũ ở thượng nguồn, mực nước hồ Hòa Bình đã 

vượt mực nước cho phép thời kỳ lũ chính vụ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí 

tượng thủy văn Trung ương, tình hình mưa lũ trong thời gian tới còn diễn biến phức tạp. 

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng chống thiên tai đã lệnh Công ty Thủy điện Hòa Bình trước mắt mở 01 cửa 

xả đáy (01 cửa vào hồi 12h00 ngày 11/8/2017), tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ 

thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy. 

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra, Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị: 

1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố: 

- Tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động 

trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến 

đò ngang; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy 

điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. 

- Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống 

đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng thời lượng và tần suất đưa tin 

trên các phương tiện thông tin nhất là hệ thống phát thanh tại các phường, xã về việc xả 

lũ hồ Hòa Bình; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng 

phòng tránh lũ cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai ứng phó 

giảm thiểu thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra. 

2. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, 

báo chí tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về xả lũ hồ chứa, công tác điều hành 

của Ban Chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, ngành để các cấp chính quyền địa phương và người 

dân chủ động phòng tránh. 

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng – Trưởng ban (để b/c); 

- Phó trưởng ban TT (để b/c); 

- Các thành viên BCĐ; 

- TTXVN, TH Quốc Hội, VTV14; các báo: Nhân dân,  

Tiền phong, Thanh niên,  Lao động, Nông nghiệp, Tuổi trẻ, 

Cổng TTĐT Chính Phủ. 

- Lưu VT, NVTH. 

 

 
  


