
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     SỞ CÔNG THƯƠNG            Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
   

     Số:           /SCT-QLNL                          Bình Phước, ngày       tháng 10  năm 2022

Về việc chủ động phòng ngừa,
ứng phó thiên tai những tháng
cuối năm 2022.

Kính gửi:
- Công ty Điện lực Bình Phước;
- Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ;
- Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn;
- Công ty Cổ phần thủy điện Srok Phu Miêng;
- Công ty TM-DV-SX Cát Nam;
- C. ty Cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng Phú Tân;
- Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Sài Gòn;
- Công ty CP thủy điện Tây Nguyên;
- Công ty CP thủy điện Trường Sơn Bình Phước;
- Công ty CP thủy điện Đắk Kar;
- Công ty cổ phần thủy điện Thái Tuyên.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; những
tháng cuối năm 2022 thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường với 08-10 cơn
bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông; trong đó có 03-05 cơn bão có
khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta dồn dập trong tháng
10 và 11 năm 2022; mưa ở Bắc bộ, Trung bộ và Tây nguyên đều ở mức cao hơn
trung bình nhiều năm, nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, nhất là tại Trung bộ
và Tây nguyên.

Thực hiện Công văn số 2746/UBND-KT ngày 27 tháng 9 năm 2022 của UBND
tỉnh về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022;
đồng thời để chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thiên tai, đảm bảo
an toàn hồ đập thủy điện, an toàn hệ thống cung cấp điện, giảm thiểu thiệt hại do
thiên tai gây ra. Sở Công Thương đề nghị các đơn vị có tên trên triển khai thực
hiện các nội dung như sau:

1. Đối với Công ty Điện lực Bình Phước:

- Chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chính quyền địa
phương đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp; đồng thời tăng cường kiểm tra
hệ thống trạm biến áp và tuyến đường dây do Công ty đang quản lý vận hành; kịp
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thời gia cố các vị trí có nguy cơ sụt lún, sạt lở để giảm thiểu tình trạng gãy đổ cột
đối với lưới điện trung, hạ thế gây ảnh hưởng đến khu dân cư để có phương án xử
lý kịp thời, dứt điểm. 

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, chuẩn bị mọi
nguồn lực để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống lưới điện truyền
tải, phân phối điện để đảm bảo việc cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của
người dân một cách tin cậy, ồn định và chất lượng.

2. Đối với các chủ đập, hồ chứa thủy điện:

- Thực hiện nghiêm các quy định về xả lũ theo quy trình vận hành hồ chứa đã
được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, các cơ
quan quản lý nhà nước để thực hiện tốt công tác vận hành an toàn đập, hồ chứa
thủy điện.

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng đập, các hạng mục công trình và
khắc phục kịp thời các hư hỏng, khuyết điểm (nếu có) để đảm bảo an toàn hồ, đập
trong mùa mưa bão; tăng cường hệ thống quan trắc, cảnh báo cho người dân vùng
hạ du đập, nâng cấp các thiết bị theo dõi, giám sát an toàn đập và cung cấp đầy đủ,
kịp thời các thông tin, dữ liệu của hệ thống quan trắc đến các cơ quan, đơn vị liên
quan để phòng chống thiên tai hiệu quả.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến mưa, lũ, thiên tai
để kịp thời bổ sung các hình thái thiên tai mới có thể xảy ra (kể cả công trình đang
xây dựng) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó trong mọi tình huống.
Bố trí đầy đủ các phương tiện, vật tư phục vụ công tác ứng phó với các tình huống
thiên tai, sự cố; đồng thời tổ chức diễn tập các phương án thiên tai và phương án
ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Đề nghị các đơn vị chấp hành và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương
để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định./.

Nơi nhận:                                                                         KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cục KTAT&MTCN;             (Thay B/c)
- UBND tỉnh;
- Ban CH.PCTT&TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP (P/h);                                                                                       
- Các Phó GĐ Sở;
- Lưu: VT, QLNL(Tuyên).
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