ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2330 /UBND-KT

Hàm Thuận Bắc, ngày 14 tháng 9 năm 2018

V/v thông báo điều tiết
nước qua tràn hồ Hàm
Thuận.

Kính gửi: UBND các xã ĐaMi, La Dạ, Đông Giang
và Đông Tiến.
Theo Thông báo số 609/TB-TĐĐHĐ ngày 14/9/2018 của Công ty Cổ phần
Thủy điện Đa Nhim- Hàm Thuận - Đa Mi, về việc xả điều tiết qua đập tràn hồ Hàm
Thuận; vào lúc 08 giờ ngày 14/9/2018 mực nước hồ Hàm Thuận đạt 603,754m, lưu
lượng về hồ 144,83m3/s; lưu lượng chạy máy 77,79m3/s.Công ty Cổ phần Thủy điện
Đa Nhim- Hàm Thuận - Đa Mi dự kiếnxả điều tiết qua tràn hồ Hàm Thuận với lưu
lượng từ 25-50m3/s, thời gian dự kiến xả bắt đầu từ 10 giờ 00’ ngày 15/9/2018 và
có thể điều chỉnh tăng tùy theo tình hình lưu lượng nước về hồ.
Để chủ động phòng, tránh, giảm tối đa thiệt hại cho người và tài sản, hoa màu
của nhân dân sinh sống, sản xuất ven lưu vực sông La Ngà. Chủ tịch UBND huyện
yêu cầu Chủ tịch UBND các xã: Đa Mi, Đông Giang, Đông Tiến và La Dạ khẩn
trương thông báo đến nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng để biết, chủ động phòng
tránh. Đặc biệt xã Đa Mi và xã Đông Tiến thông báo cho nhân dân sinh sống gần hạ
lưu đập tràn hồ Hàm Thuận khẩn trương thu hoạch nông sản đang gieo trồng ở lòng
sông, ven sông, bãi bồi có nguy cơ ngập lụt khi xả nước qua tràn và cảnh giác cao
trước nguy cơ mất an toàn khi duy chuyển qua sông./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện (đ/c Thạch);
- Phòng NN&PTNT;
- Chánh, Phó VP (đ/c Đức);
- Lưu: VT, KT.
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