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Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh 

tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Công an huyện, 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản 

lý rừng phòng hộ, Điện lực Tân Uyên; 

- Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các nhà đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 1456/UBND-KTN ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, hệ thống lưới điện trước mùa 

mưa bão; 

Căn cứ Công văn số 852/SCT-QLNL ngày 28/4/2022 của Sở Công thương 

tỉnh Lai Châu về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(PCTT&TKCN) năm 2022. 

Để tăng cường công tác PCTT&TKCN năm 2022; đảm bảo an toàn đập, hồ 

chứa thủy điện, hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão năm 2022. Sau khi xem xét, 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Thành viên Ban chỉ 

huy PCTT&TKCN huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 

18/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về chủ động ứng phó với tình 

hình mưa lũ trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3 tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình 

hình thiên tai, mưa lũ để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý nhằm trục lợi, gây 

bất ổn thị trường. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, xác định các địa bàn trọng yếu 

có nguy cơ cao xảy ra thiên tai để chủ động xây dựng phương án dự trữ hàng hóa 

thiết yếu nhằm cung ứng kịp thời cho các khu vực có khả năng bị chia cắt, cô lập 

khi xảy ra thiên tai. 

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị chủ đập, hồ chứa thủy 
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điện thực hiện nghiêm các quy định về quản lý vận hành an toàn đập, hồ chứa và 

chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp do sự cố thiên tai gây ra, 

nhất là các sự cố về động đất, sạt lở và bão lũ. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT - Cơ quan Thường trực BCH PCTT & 

TKCN huyện 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật bổ sung, hiệu chỉnh phương án phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với tất cả hình thái thiên tai có thể xảy ra.  

- Kiện toàn tổ chức, lực lượng; tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn 

bị đầy đủ vật tư, phương tiện, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại 

chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ) để sẵn sàng ứng phó 

thiên tai với hiệu quả cao nhất; tổ chức diễn tập các phương án ứng phó đối với các 

tình huống thiên tai cơ bản để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống thiên tai. 

- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến các đợt thiên tai và thực hiện 

chế độ báo cáo theo đúng quy định; bảo đảm thông tin, liên lạc thông suốt. 

- Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc kiến nghị điều chỉnh, bổ sung 

theo phân cấp quản lý các phương án ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn hồ, 

đập,… các dự án thủy điện. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và chủ đầu tư dự 

án thủy điện rà soát, tham mưu UBND huyện khắc phục các khu vực xung yếu, có 

nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ. Tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý những vi phạm thuộc lĩnh vực được giao với những dự án thủy điện trên 

địa bàn huyện theo quy định. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Duy trì thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường được phê duyệt của cấp có thẩm quyền, việc duy trì dòng 

chảy tối thiểu, quy định về bảo vệ môi trường của các dự án thủy điện. Tham mưu 

cấp có thẩm quyền xử lý hoặc kiến nghị xử lý những vi phạm thuộc lĩnh vực 

TN&MT với những dự án thủy điện trên địa bàn huyện theo quy định. Tiếp tục 

hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư dự án thủy điện thực hiện cắm mốc giới lòng 

hồ, quyền khai thác sử dụng nước. 

5. Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện 

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý chặt chẽ diện tích rừng 

hiện có theo phân cấp quản lý, kịp thời cập nhật hồ sơ theo dõi diễn biến diện tích 

rừng theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy 

định. Tham mưu cấp có thẩm quyền không xem xét, đề xuất bổ sung quy hoạch 

các dự án thủy điện ảnh hưởng đến rừng tự nhiên. 

6. Điện lực Tân Uyên 

- Chủ trì thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành 

nghiêm các quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của 
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Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn lưới điện, Nghị 

định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện 

trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại các loại cột điện hiện hữu đang khai 

thác; thực hiện gia cường, giằng chống, thay thế đối với các trường hợp không đảm 

bảo chất lượng, nghiêng hoặc bố trí hoạt tải sai khác so với thiết kế ban đầu; thực 

hiện nghiêm công tác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống cột điện đảm bảo an toàn 

trước mùa mưa bão; đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trong mùa mưa bão.  

- Chủ động tuyên truyền và vận động người dân chặt tỉa cây xanh, phát 

quang hành lang tuyến đường dây; hướng dẫn cảnh báo người dân sử dụng điện an 

toàn trong mùa mưa bão. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn; tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức giúp nâng cao nhận 

thức về những nguy cơ, hiểm họa do thiên tai gây ra và trách nhiệm của các cá 

nhân và tập thể trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa 

bàn quản lý. 

- Tiến hành rà soát, xác định các địa bàn trọng yếu có nguy cơ cao xảy ra 

thiên tai gửi về UBND huyện trước ngày 30/5/2022 (qua các phòng: Nông nghiệp 

&PTNT, Kinh tế và Hạ tầng) để xây dựng phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu 

nhằm cung ứng kịp thời cho các khu vực có khả năng bị chia cắt, cô lập khi xảy ra 

thiên tai. 

- Triển khai tuyên truyền nội dung Công văn này, phát động tại các cơ sở 

sản xuất kinh doanh và trong Nhân dân tăng dự trữ lương thực, thực phẩm và các 

nhu yếu phẩm cần thiết để sử dụng và dự phòng trong mùa mưa lũ, đặc biệt là các 

địa bàn trọng yếu có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. 

- Giám sát, đôn đốc các đơn vị thủy điện thực hiện nghiêm các quy định về 

quản lý vận hành an toàn đập, hồ chứa và chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống khẩn cấp do sự cố thiên tai gây ra. Nắm bắt, báo cáo kịp thời các vụ việc 

phát sinh trong quá trình triển khai thi công, vận hành các dự án thủy điện thuộc 

địa bàn quản lý. 

8. Các Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu 

- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện chủ động xây 

dựng kế hoạch dự trữ và phương án cung ứng xăng dầu; chủ động rà soát, xây 

dựng phương án đảm bảo an toàn, phòng chống ngập các bể chứa, cửa hàng xăng, 

dầu; chống trôi nổi xăng dầu khi các bể chứa bị ngập nước. Thực hiện nghiêm túc 

việc niêm yết giá bán, thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng để thuận tiện cho 

người mua hàng quan sát. Trong các tình huống bất khả kháng do lũ lụt, thiên tai 
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gây tắc đường kéo dài ảnh hưởng đến việc cung ứng xăng, dầu cho các khu vực bị 

chia cắt cần kịp thời báo cáo về phòng Kinh tế và Hạ tầng để báo cáo UBND 

huyện, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn đảm bảo 

nguồn cung xăng dầu cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và an ninh, quốc 

phòng trên địa bàn huyện. 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết 

yếu chủ động tăng nguồn hàng dự trữ tại cơ sở để đảm bảo lượng hàng hóa thiết 

yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân vùng thiên tai. Đồng thời, chủ động, 

sẵn sàng cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho vùng bị thiên tai. 

9. Các nhà đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn huyện 

a) Đối với đầu tư dự án thủy điện đang thi công 

- Lập, cập nhập nội dung phương án ứng phó thiên tai cho công trình trong 

quá trình thi công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

- Rà soát các hạng mục công trình, đê quây, bãi thải, khu nhà ở, lán trại của 

công nhân nhằm phát hiện sớm các nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để kịp thời triển khai 

các phương án phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn công trình, an toàn tính 

mạng con người và tài sản.  

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và 

các công trình lân cận; đặc biệt công tác đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, 

máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão.  

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, dừng mọi hoạt động thi công, 

di dời người và thiết bị về vị trí an toàn trước khi bão lũ xảy ra, đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho người và tài sản, không để xảy ra các sự cố sạt lở nghiêm trọng.  

b) Đối với đầu tư dự án thủy điện đã đưa vào vận hành  

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn; tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức giúp nâng cao nhận 

thức về những nguy cơ, hiểm họa do thiên tai gây ra và trách nhiệm của tổ chức, cá 

nhân trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị.  

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng của các hạng mục công trình như đập 

dâng, công trình xả lũ, cửa nhận nước... các thiết bị cơ khí và thiết bị điện; khắc 

phục kịp thời các hư hỏng, khiếm khuyết (nếu có) để đảm bảo an toàn trước mùa 

mưa lũ; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân hạ du và tổ chức 

khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời.  

- Rà soát, bổ sung phương án ứng phó thiên tai cho công trình, hạ du đập và 

phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; tổ chức diễn tập theo phương án 

được duyệt, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du trong mọi tình huống.  

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn và phối hợp với các cơ 

quan có liên quan để vận hành hồ chứa theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho 
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công trình và vùng hạ du; chủ động áp dụng cách thức cảnh báo, thông báo đến 

Nhân dân vùng hạ du khi vận hành phát điện và xả lũ.  

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời số liệu, thông báo về hồ chứa, vận hành hồ chứa 

cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định.  

- Rà soát, cập nhập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy trình 

vận hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập, phương án ứng phó thiên tai trong quá 

trình thi công, phương án ứng phó thiên tai trong quá trình vận hành, phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa.  

- Thực hiện công tác kiểm định an toàn đập, hồ chứa lần đầu, định kỳ; lập 

phương án cắm mốc xác định phạm vi bảo vệ đập trình phê duyệt theo quy định. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh hàng hoá thiết yếu và các chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn huyện 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công thương; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Huy 
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