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Hà Nội, ngày  29   tháng   9     năm 2022 
V/v triển khai công tác  

đảm bảo an toàn hệ thống đê điều 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh 

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay 
mực nước sông Cả, sông La đang lên; mực nước lúc 16h ngày 29/9/2022 trên sông 
Cả tại Nam Đàn là +6,01m (dưới BĐ2 0,89m), trên sông La tại Linh Cảm là +4,1m 
(dưới BĐ1 0,4m). Dự báo mực nước các sông Cả, sông La tiếp tục lên và trên các 
sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. 

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đề 
nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện 
một số nội dung sau:  

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các sông; tổ chức lực lượng và 
nghiêm túc thực hiện việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định. 

2. Kiểm tra, rà soát các công trình đê điều đang thi công dở dang và triển 
khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều. 

3. Rà soát, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều 
xung yếu theo phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương 
tiện hộ đê để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.  

4. Báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Tổng cục Phòng, chống thiên tai - 
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- TTr. Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 
- Tổng cục trưởng (để b/c); 
- Sở NN&PTNT; 
- Chi cục QLĐĐ/PCTT/Thủy lợi; 
- Lưu: VT, QLĐĐ. (20b) 

 

Vụ Quản lý đê điều 
kính trình 

Chuyên viên soạn thảo:     Đào Trọng Hậu 

VPTC 
kính trình 


