
BAN CHỈ HUY PCTT-TKCN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC  

Số: 22/VPTT-BCH 

Về việc xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang 

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 6 năm 2022         

 
 

Kính gửi:  

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

 - Sở Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường; 

 - Đài Khí tượng, thủy văn Tuyên Quang; 

 - Công an tỉnh; 

 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-QG hồi 11h 15 phút, ngày 01/6/2022 của 
Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai Điện Giám đốc Công ty Thủy 
điện Tuyên Quang:  

- Mở hoàn toàn cửa xả đáy thứ nhất vào hồi 17h30 ngày 01/6/2022; 

-  Mở tiếp hoàn toàn cửa xả đáy thứ hai vào hồi 07h00 ngày 02/6/2022. 

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh đề nghị các cơ 
quan, đơn vị như mục “Kính gửi” chủ động triển khai các biện pháp ứng phó xả 
lũ hồ thủy điện Tuyên Quang theo Văn bản số 21/VPTT-BCH ngày 31/5/2022 và 
tổ chức thông báo đến các tổ chức, cá nhân vùng hạ du biết để chủ động thực 
hiện các biện pháp đảm bảo an toàn người và tài sản khi hồ thủy điện Tuyên 
Quang xả lũ.  

(Công điện số 03/CĐ-QG của Ban chỉ đạo QGPCTT; Văn bản số 21/VPTT-
BCH của VPTT Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh kèm theo) 

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh đề nghị các đơn 
vị như mục “Kính gửi” chỉ đạo, triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên;     (T/hiện) 

- Ban Chỉ đạo QG về PCTT: 

- Văn phòng Tỉnh uỷ:            (Báo cáo)                   

- Văn phòng UBND tỉnh;  

- Cty thủy điện Tuyên Quang; 

- Cty ICT thủy điện Chiêm Hóa; 

- Lãnh đạo Sở NN&PTNT; 

- Báo Tuyên Quang; 

- Trang Web của Sở NN và PTNT; 

- Các Chi cục: Chăn nuôi thú y và Thủy 

sản; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Lưu VT,TL (Đat). 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

  

 

 

 

 

 

Bùi Chí Thanh 
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