
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 
Số:          /UBND-NN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hữu Lũng, ngày      tháng 3 năm 2022 

V/v tăng cường các biện pháp  

đảm bảo an toàn công trình và hạ 

du đập, hồ chứa thủy lợi 

 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện Công văn số 201/UBND-KT ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và hạ du 

đập, hồ chứa thủy điện, UBND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT, Xí 

nghiệp khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng và UBND các xã, thị trấn thực 

hiện một số nội dung như sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện 

 Phối hợp với các chủ đầu tư dự án công trình thủy lợi, UBND các xã, thị 

trấn chủ động thực hiện tốt phương châm phòng chống thiên tai trong bối cảnh 

dịch COVID-19 theo phương châm "4 tại chỗ + 5K + vắc xin"; phối hợp với các 

cơ quan truyền thông để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác khi có 

yêu cầu. 

2. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng 

Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp 

đảm bảo an toàn công trình và hạ du đập, hồ chứa thủy lợi, thường xuyên kiểm 

tra rà soát, thống kê các công trình xung yếu, hư hỏng, xuống cấp báo cáo gửi về 

UBND huyện (Qua Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn) để tổng hợp 

báo cáo UBND huyện và cấp trên theo quy định. 

3. UBND các xã, thị trấn 

 Tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp để đảm bảo an toàn tính 

mạng cho người dân, cụ thể: rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, 

đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ 

động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng kiểm 

soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước 

chảy xiết; tổ chức giám sát, vận hành an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung 

yếu, hồ đập đã đầy nước; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời triển khai 

cứu nạn, cứu hộ và khắc phục sự cố hồ đập, sạt lở,... tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân kỹ năng bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro trong mưa lũ. 
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UBND huyện đề nghị Phòng nông  nghiệp & PTNT huyện, Xí nghiệp 

Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng và UBND các xã, thị trấn, quan tâm 

triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT và HT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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