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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1795  /SNN-TL 

V/v Tiếp tục tăng cường công tác 

bảo đảm an toàn công trình thủy 

lợi trong mùa mưa lũ năm 2019. 

Quảng Trị, ngày  30 tháng 10  năm 2019 

 

Kính gửi:  - UBND các huyện, thành phố, thị xã  

 - Công ty TNHH MTV QLKTCTTL Quảng Trị 

 

Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Quảng Trị, hồi 07 giờ ngày 

29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, 

cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 140km về phía Đông. Sức gió 

mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50- 60km/giờ), giật cấp 9. 

Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt 

đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây 

Bắc, mỗi giờ đi được khoảng15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ 

ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách các 

tỉnh Phú Yên-Khánh Hòa khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần 

tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.  

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh với hoàn lưu của ATNĐ và nhiễu 

động gió Đông trên cao nên từ hôm nay (29/10) khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, 

có nơi có mưa to; từ đêm ngày 30/10 đến ngày 03/11 có khả năng cao xuất hiện một 

đợt mưa to đến rất to, cường độ mưa mạnh nhất tập trung từ đêm ngày 30/10 đến 

ngày 01/11. Tổng lượng mưa từ ngày 30/10-03/11 dự báo phổ biến đạt từ 200-400 

mm, phía nam tỉnh phổ biến 300-500 mm.  

Để chủ động trong công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và  PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công ty TNHH 

MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị tổ chức thực hiện các công việc 

sau: 

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/6/2019 của 

UBND tỉnh về Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa 

mưa, lũ năm 2019; 

2. Kiểm tra hiện trạng công trình thủy lợi, rà soát, cập nhật và triển khai thực 

hiện thực hiện phương án đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa lũ đã 

được phê duyệt, có phương án tuyên truyền, cảnh báo kịp thời đến người dân khi xảy 

ra mưa lớn có nguy cơ mất an toàn đập, hồ chứa nước; 

3. Năm 2019 do ảnh hưởng của hạn hán nên phần lớn các hồ chứa đều khô cạn 

kéo dài, làm ảnh hưởng đên sự kết dính của đất, gây nguy hiểm đến an toàn công 

trình khi tích nước. Vì vậy, yêu cầu các địa phương, đơn vị cử cán bộ trực tại công 

trình đầu mối, thường xuyên kiểm tra công trình trong quá trình tích nước, cập nhật 
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tình hình và mực nước hồ chứa báo váo về Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy 

lợi khi xảy ra mưa lớn;   

4. Kiểm tra, rà soát nhân lực và các vật tư, thiết bị như rọ thép, đá học, bao cát, 

đất đắp, cát... tập kết tại các công trình hồ đập, để phục vụ công tác phòng, chống lụt 

bão; 

5. Thông tin, tuyên truyền đến từng hộ dân để có phương án ứng phó kịp thời 

khi có sự cố mất an toàn đập, hồ chứa nước; 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công ty TNHH MTV quản lý khai 

thác công trình thủy lợi Quảng Trị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu VT. 

 

 
 
 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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