UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH
BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN HUYỆN
––––––––––––––––
Số: 29/PCTT
V/v chủ động theo dõi diễn biến triều
cường kết hợp với xả lũ hồ thủy điện Trị
An, sẳn sàng ứng phó với các tình huống
xấu có thể xảy ra.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

Nhơn Trạch, ngày 30 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:
- UBND các xã Phước Thiền, Phú Hội, Long Tân, Phú
Thạnh, Đại Phước, Phú Hữu và thị trấn Hiệp Phước;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện;
- Trạm Khai thác Công trình thủy lợi Nhơn Trạch;
Phòng Kinh tế nhận Văn bản số 1350/TB-TĐTA ngày 28/9/2019 của
Công ty Thủy điện Trị An về việc giảm lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa
thủy điện Trị An. Lúc 14h ngày 28/9/2019 giảm xả tràn từ 300 m3/s xuống 150
m3/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: 1000 m3/s. (gồm lưu lượng nước qua
tua bin phát điện 850 m3/s, lưu lượng nước xả qua tràn 150 m3/s)
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ:
Vùng Hạ lưu các sông khu vực Nam Bộ đang lên theo kỳ triều cường đầu
tháng 9 Âm lịch và đang lên nhanh những ngày qua. Mực nước thực đo cao nhất
tính đến 7 giờ ngày 29/9/2019 tại Trạm Phú An (sông Sài Gòn) là 1,65 m (Trên
báo động III 0,15m).
Dự báo: Mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ
tiếp tục lên và đạt đỉnh vào ngày 30/09-01/10 (tức ngày 02-03 tháng Chín âm
lịch). Đỉnh triều cao nhất trong đợt này lên mức lên mức 1,68 – 1,70m (cao hơn
mức BĐIII từ 0,15-0,20m), thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-7 giờ; xuất hiện
từ 16-18 giờ.;
Để chủ động đề phòng triều cường dâng cao kết hợp xả lũ, mưa lớn gây
ngập lụt, vở bờ bao ảnh hưởng đến người và tài sản, Cơ quan thường trực Ban
Chỉ huy PCTT-TKCN huyện (Phòng Kinh tế) đề nghị UBND các xã Phước
Thiền, Phú Hội, Long Tân, Phú Thạnh, Đại Phước, Phú Hữu và thị trấn Hiệp
Phước, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Trạm Khai thác công trình thủy
lợi Nhơn trạch thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Theo dõi chặt chẽ diễn mực nước ở Sông Đồng Nai, đồng thời tuyên
truyền cảnh báo kịp thời cho người dân biết về diễn biến triều cường, xả lũ hồ
Trị An, để đề phòng triều cường dâng cao kết hợp xả lũ, mưa lớn gây ngập lụt,
vở bờ bao ảnh hưởng đến người và tài sản.
2. Kiểm tra các vùng trủng, thấp ven sông thường xuyên bị ngập úng, sạt
lỡ, chủ động kế hoạch di dời dân đến nơi an toàn khi cần thiết, đồng thời

khuyến cáo người dân sinh sống khu vực ven sông chủ động đề phòng thiệt hại
khi mực nước sông dâng cao.
3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Trạm khai thác công trình thủy
lợi Nhơn Trạch thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn công trình trong đợt
triều cường đầu tháng 9 Âm lịch.
4. Báo cáo nhanh diễn biến tình hình ngập lụt, thiệt hại trên địa bàn về cơ
quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện (Phòng kinh tế) theo số điện
thoại: 02513521071; 0918984722 (đ/c Nhân); 0919577888 (đ/c Toàn); email:
pclb.nhontrach@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ huy
PCTT-TKCN tỉnh chỉ đạo, xử lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh (b/c);
- Ông Văn Quyết Thắng, PGĐ Công an tỉnh
(b/c);
- UBND huyện (b/c);
- Ông. Lê Thành Mỹ, CT, Trưởng ban (b/c);
- Bà. Nguyễn Thị Giang Hương, PCT, phó
trưởng ban thường trực (b/c);
- Các thành viên BCH PCTT-TKCN huyện (để
phối hợp);
- Lưu: VT. (BCH)
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