CÔNG ĐIỆN
Số: 46/CĐ-TW hồi 8 giờ 00 ngày 03/9/2018
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
ĐIỆN:
Văn phòng TT
Kính trình

- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam.
Hiện nay, lưu lượng đến hồ Sơn La đang ở mức cao (9.520 m3/s), mực nước
thượng lưu hồ lên nhanh, đang ở mức 212,78m và khả năng sẽ vượt 213,00m1
trong sáng ngày 03/9; mực nước hồ Hòa Bình đang còn ở mức 115,00m1.

VPTC
Kính trình

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia tại
bản tin lúc 15h30 ngày 02/9/2018 và 03h30 ngày 03/9/2018, dòng chảy đến hồ
Sơn La tăng nhanh và duy trì ở mức cao trong 02 ngày tới; khu vực miền núi
phía Bắc đang có mưa to, mưa lớn diện rộng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc còn
kéo dài đến đêm ngày 03/9. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu
vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai lệnh Giám
đốc các Công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình:
- Mở 01 cửa xả đáy hồ Sơn La và 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi
13h00 ngày 03/9/2018;
- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước
thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng,
chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong
thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.
Tùy theo diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống
thiên tai sẽ có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng - Trưởng Ban (để b/c);
- Phó Trưởng ban thường trực (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, TP: Sơn La, Hòa
Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam,
Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng
(để thông báo);
- Thông tấn xã VN, TH Quốc Hội, VTC14; các báo:
Nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Lao động, Nông
nghiệp, Tuổi trẻ, Cổng TTĐT Chính Phủ;
- Trung tâm Dự báo KTTVQG;
- Các đơn vị tư vấn tính toán điều hành hồ;
- Lưu VT.
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