
    

BỘ TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
_____________________ 

Số:          /BTNMT-TNN 

V/v báo cáo công tác chỉ đạo vận hành hồ 

chứa trong mùa lũ năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2022 

Kính gửi: 

 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên 

Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú  

Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 333/TB-VPCP 

ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận 

của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về khắc phục hậu quả 

mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, trong đó giao Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đánh giá việc vận hành xả lũ của các hồ chứa trong thời gian mưa lũ 

vừa qua, tổ chức rà soát các quy trình vận hành liên hồ chứa để kịp thời điều 

chỉnh, đảm bảo vận hành phù hợp, hiệu quả, khắc phục những bất cập trong vận 

hành liên hồ. 

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị Quý Ban trên cơ sở các quy định về trách nhiệm, thẩm quyền 

trong công tác chỉ đạo vận hành các hồ chứa khi xảy ra mưa lũ theo quy định 

của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông: Hương, Vu Gia - 

Thu Bồn, Trà Khúc, Kôn- Hà Thanh, Ba, Sê San và Srêpôk, báo cáo cụ thể các 

nội dung về công tác chỉ đạo, ban hành lệnh vận hành đối với các hồ chứa 

trong quy trình vận hành liên hồ trên các lưu vực sông nêu trên trong thời gian 

xảy ra mưa lũ năm 2021, đặc biệt là các đợt mưa lũ tháng 10, 11 và 12 năm 

2021 và các kiến nghị liên quan (nếu có). Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 25/01/2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Ban./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để báo cáo); 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Bộ: CT, NN&PTNT (để phối hợp); 

- Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Tổng cục KTTV; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Lưu: VT, TNN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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