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THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra công tác phòng chống thiên tai  

các Nhà máy Thủy điện năm 2021  

 

 Thực hiện Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sẵn sàng ứng phó thiên tai diễn biến phức tạp; Công điện số 

5471/CĐ-PCTT ngày 08/9/2021 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn Bộ Công Thương về việc sẵn sàng ứng phó với bão Côn Sơn; 

Công văn số 42/BCHPCTT-VP ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ huy phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 1269/SCT-QLNL 

ngày 09/9/2021 của Sở Công Thương về việc sẵn sàng ứng phó với bão Côn 

Sơn; sẵn sàng ứng phó thiên tai diễn biến phức tạp. 

Sở Công Thương Lạng Sơn tổ chức kiểm tra công tác phòng chống thiên 

tai các Nhà máy Thủy điện năm 2021 như sau: 

 1. Thành phần:  

 - Đại diện Sở Công Thương: Lãnh đạo Sở, các Phòng chuyên môn; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện nơi có Nhà máy 

Thủy điện trên địa bàn; 

- Đại diện: Lãnh đạo và cán bộ liên quan của các Nhà máy Thủy điện trên  

bàn tỉnh Lạng Sơn (Do các nhà máy mời) 

2. Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng đập; các thiết bị; công trình xả lũ, cửa nhận 

nước… và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (nếu có) để có biện pháp và báo 

cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời đảm bảo an toàn công trình, hạn chế tối đa 

áp lực cho các công trình ở vùng hạ du khi phải xả lũ. 

- Phương án đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du, đặc biệt là 

hệ thống thông tin liên lạc, quan trắc, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm (hệ thống 

loa, còi, phát thanh, đèn, cột thủy trí, biển báo…) đảm bảo cảnh báo kịp thời đến 

cấp chính quyền, người dân khu vực chịu ảnh hưởng nhất là trong các tình 

huống xả lũ khẩn cấp. 

3. Thời gian địa điểm kiểm tra như sau:  
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Stt 
Danh mục kiểm tra các 

Nhà máy Thủy điện 
Thời gian kiểm tra Địa điểm 

Ghi 

chú 

1 
Nhà máy Thủy điện Bắc 

Khê 1 

14 giờ,  

ngày 09/9/2021 

Xã Kim Đồng, huyện 

Tràng Định   

2 
Nhà máy Thủy điện 

Khánh Khê 

16 giờ,  

ngày 09/9/2021 

Xã Khánh Khê, huyện 

Văn Quan và xã Bình 

Trung, huyện Cao Lộc.   

3 
Nhà máy Thủy điện Bản 

Quyền 

17h  

ngày 09/9/2021 

Thị trấn Văn Quan, huyện 

Văn Quan   

4 
Nhà máy Thủy điện Thác 

Xăng 
Thông báo trực tiếp   

Xã Hùng Việt, huyện 

Tràng Định   

5 
Nhà máy Thủy điện Cấm 

Sơn 

8h00  

ngày 10/9/2021 

Xã Hòa Lạc, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn   

4. Tổ chức thực hiện: 

- Chủ đầu tư các Nhà máy Thủy điện: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác 

phòng chống bão, đảm bảo an toàn hồ đập và vùng hạ du; chuẩn bị các công 

việc liên quan đến công tác kiểm tra, xây dựng báo cáo theo nội dung kiểm tra 

cho các thành phần tham dự. 

- Phòng, đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ 

trách, phối hợp thực hiện.  

Mọi  thông  tin  liên  hệ: Phòng  Quản  lý  năng lượng - Sở Công Thương, 

(ông Lê Lệnh Thuận, điện thoại: 0989.132.666) 

Sở Công Thương Laṇg Sơn yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực 

hiện.  Thông báo này thay cho Giấy mời ./. 

 
 

 Nơi nhận:                                                                                               
- UBND tỉnh (B/c); 

- Như thành phần làm việc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: KHTH, QLCN; 

- C, PVP Sở; 

- Lưu: VT, QLNL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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