
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:          /UBND-KTN 
V/v đảm bảo an toàn vận hành 

và thi công các công trình thủy 

điện trong mùa mưa lũ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lai Châu, ngày        tháng       năm 2020 

                       
     Kính gửi:  

- Chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh; 

- Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân các huyện; 

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh. 
 

Những ngày qua tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài, lũ 

quét, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất 

và sinh hoạt của nhân dân. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, thi công 

các công trình thủy điện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Chủ đầu tư các công trình thủy điện đã hoàn thành, phát điện thực hiện 

nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thi hành lệnh của Ban chỉ huy phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu; tổ chức, huy động lực lượng trực, 

sẵn sàng triển khai công tác khi cần thiết. Chủ đầu tư các công trình thủy điện đang 

thi công thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn lao động, thanh thải dòng chảy 

trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn hạ du công trình. Thường xuyên cập nhật diễn 

biến tình hình mưa lũ để có các biện pháp chủ động phòng, tránh, ứng phó.   

Chủ đầu tư các công trình thủy điện chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

UBND tỉnh về việc đảm bảo các điều kiện an toàn trong quá trình vận hành, thi 

công công trình.  

2. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện theo chức năng, nhiệm vụ tăng 

cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với chủ đầu 

tư các dự án thủy điện, nhất là việc chấp hành các quy định về vận hành hành hồ 

chứa, đổ thải, an toàn lao động...  

3. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết; 

cảnh báo các hiện tượng khí hậu thời tiết nguy hiểm gửi các cơ quan liên quan 

để kịp thời thông tin đến chủ đầu tư các công trình thủy điện biết, chủ động 

phòng, tránh, ứng phó.   
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Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư các công trình thủy điện, Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT UBND tỉnh: U1 (để B/c); 

- VP UBND tỉnh: V1; 

- Lưu: VT, KT5. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Giàng A Tính 
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