
  ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ PHƯỚC LONG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Số:          /UBND - SX                                    Phước Long, ngày        tháng       năm 2021 
V/v thông báo về việc điều tiết 

   nước qua Đập tràn hồ chứa  

   Thủy điện Thác Mơ lần 4 

                                                          Kính gửi:   

                                                              - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

        HỎA TỐC                                    - UBND các xã, phường; 

                                                              - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. 

                                                              

Do ảnh hưởng mưa lớn trên diện rộng nước về hồ nhiều, mực nước hồ chứa 

thủy điện Thác Mơ đang ở mức cao trình 217,9m, Công ty Cổ phần Thủy điện 

Thác Mơ sẽ thực hiện xả điều tiết nước qua Đập tràn hồ chứa Thủy điện Thác Mơ, 

thời gian bắt đầu vào lúc 15h00 ngày 02/11/2021 (Thông số thủy văn cụ thể kèm 

theo Thông báo số 3154/TB-TMP-KTAT ngày 02/11/2021 của Công ty Cổ phần 

Thủy điện Thác Mơ). 

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND 

các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực ngành phụ trách:  

  1. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thị xã tại các Công 

văn số: 1608/UBND-SX ngày 14/10/2021, 1621/UBND-SX ngày 16/10/2021, 

1647/UBND-SX ngày 21/10/2021, 1657/UBND-SX ngày 24/10/2021 và các văn 

bản chỉ đạo khác có liên quan. 

  2. UBND các xã, phường theo dõi chặt chẽ mọi tình huống diễn biến của thời 

tiết và việc thực hiện điều tiết nước của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ để xử 

lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ (đặc biệt là xã 

Long Giang, khu vực hạ du Đập). Kịp thời thông tin về UBND thị xã thông qua 

phòng Kinh tế để đề xuất tham mưu chỉ đạo kịp thời. 

  3. Phòng VHTT chỉ đạo bộ phận Đài Truyền thanh thực hiện thông tin, tuyên 

truyền đảm bảo về thời lượng cho các tổ chức, người dân trên địa bàn thị xã biết 

chủ động phòng tránh, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại trong qúa trình Công ty 

Cổ phần Thủy điện Thác Mơ thực hiện xả điều tiết nước. 

  4. Đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kịp thời thông tin về thời 

gian, lưu lượng nước điều tiết và thời gian kết thúc thực hiện xả điều tiết nước để 

UBND thị xã biết, phối hợp chỉ đạo. 

 (Gửi kèm: Thông báo số 3154/TB-TMP-KTAT ngày 02/11/2021 của Công ty 

Cổ phần Thủy điện Thác Mơ)./. 

Nơi nhận:                                                                         KT. CHỦ TỊCH 

- CT, các PCT.UBND;                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- Phòng Kinh tế; 

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu: VT.                                                                        
 

                                                                                    Nguyễn Việt Hoàng 
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	Ủy ban nhân dân thị xã Phước Long<ubnd.txpl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




