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BAN C}I[ HUY PCTT & TKCN TiXTT NÀ NATVT

DrpN:
- Ban chi huy PCTT & TKCN câc huyÇn, thành ph6;
- Công § TNHH MTV Khai thâc công trinh thüy lqi tinh Hà Nam;
- Công ty DiÇn lgc tinh;
- Dài Phât thanh và Truyèn hinh tinh Hà Nam.

HiÇn nay trô ttniy diÇn Hôa Binh dang mô 03 cüa xà dây, <tén 16h00 ngày
2ll7l2}l8 sê tiép Çc mô thêm 01 cûa và liên û.rc phât diÇn qua 8 iô mây vôi tông lm
lugng khoang 2.400 m3/s. Vi v4y mgc nuôc câc sông h4 du sê tiép tpc lèn nhanh.-

Ô Ua Nam, muc nuôc trên sông Hèng t4i tram Nhu Tréc lüc l3h là +4,00m
(BDI: +4,40); trên sô.ng Déy lüc 13h00 là 3,92m@âp xi bâo dông III: +4,10 m). HiÇn
van dang mua lon két hçrp cirng câc trq^m bom tiêu trên dia b.m tinh vfn hanh tôi aa
công suât nên mgc nuôc sông Dây hong thèi gian tdi së lên rât ntra*r va c6 khâ nàng
wqt bâo dQng câp III.

Dê chü tlông dôi phô vûi diên biên cùa mua và lü trên câc sông, Ban chi huy
PCTT&TKCN tinh yêu câu:

1. Ban chi huy PCTT&TKCN câc huyÇn, thành phô:
- Theo dôi chat chê diên bién mua, lü, xoây thâp; thông tin crânh bâo klp üùi

dén chinh quyèn và nguùi dân dé chü d§ng phông, trânh, tlac biet 1à d6i.vôi mua lôn,
ngflp üng; chù dQng trièn khai phuong rln ring phô theo "phuong châm bôn tai chô";

, -.Trién khai phuong rin dâm bâo an toàn ttê dièu, nhât h nong tinh hu6ng'kâ lü
khân câp;

- Thông brio ngay cho câc tô chric và nhân dân sinh sông và san xuât ven câc
sông hên dia ban chuan bi sân sang câc biÇn phâp rmg ph6 vôi ngqp lqt và di dü khi
cô lênh.

- Tàng cuùng lgc lugng truc ban, theo dôi chèt chê diên bién thùi tiét và mgc
nuôc trên céc sông, bâo câo ,gay vè Ban chi huy PCTT&TKCN tinh câc tinh huiing
xâu @ua sii diçn thoqi 02263.852.899; Fax 0226i.856.590 dèWpthùi xü lÿ.

, 2. CQrrg ty TNHH mQt thanh,viên Khai thâc công trinh thuÿ lqi tinh Hà Nam
tiép tgc trièn khai born tiêu üng, sân sàng img phô hiÇu quâ trong truùng hçp mua
lôn kéo dài, d{c biêt luu I 9iêu Ung cho câc khu nông nghiÇp ung dgng công nghÇ cao

và diên tich lüa m6i gieo cây thuôc vung thâp, trûng, vung cô nguy co ng4p lqt.
3. Công ty DiÇn lgc tinh Hà Nam dâm bâo nguèn diÇn phqc vU cho born tiêu ring.

4. Eài Phât thanh và truyèn hinh Hà Nam tàng cuôrng thü luqng phât s6ng, dua
tin hô Hôa Binh tiép tuc van hành xà lü và lü trên sông Dây dê câc cîp chinh quyèn
dia phuong và nguùi dân biét, chü ttQng phông trrinh

Nai nh$n:
-'Nhu trên;
- Tinh Üy, LJBND tinh (dê b/c);
- Câc tllc Uÿ viên Ban chi huy PCTT&TKCN tinh;
- Bâo Hà Nam;
- Luu YP.

GBAN

rhuv

GBAN

GNGI4P&PTNT

G

it

GIÂM
Nguyôn Qu6c D4t

t,y,/




