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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 11 tháng 6 năm 2021

V/v chủ động ứng phó mưa lớn,
dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét,
sạt lở đất

Kính gửi:
- Các chủ đầu tư công trình thủy điện nhỏ;
- Các đơn vị kinh doanh dự trữ hàng hóa, xăng dầu;
- Các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La;
- UBND huyện Mường La.
Thực hiện Công văn số 210/PCTT-VP ngày 11/6/2021 của Văn phòng
thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn
La về việc chủ động ứng phó mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở
đất.
Để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường, phức tạp, khó
lường của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở
Công Thương yêu cầu:
1. Các đơn vị kinh doanh dự trữ hàng hóa, xăng dầu: thực hiện dự trữ
hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ nhân
dân khi có yêu cầu, đặc biệt là khu vực có khả năng bị chia cắt do mưa lũ;
2. Các đơn vị khai thác khoáng sản:
- Chủ động triển khai các biện pháp chống ngập nước khu vực khai thác.
- Rà soát, kiện toàn hoặc thành lập mới Đội phòng, chống thiên tai và tìm
kiếm cứu nạn và Đội cấp cứu mỏ.
- Tổ chức diễn tập thực hiện phương án ứng phó sự cố sạt lở bãi thải,
ngập lụt mỏ (đặc biệt là các công trình hầm lò); Tổ chức huấn luyện, tập huấn
nghiệp vụ cho Đội cấp cứu mỏ.
- Kiểm tra, rà soát các bãi thải mỏ, khu vực khai thác khoáng sản, khu
vực phụ trợ, hệ thống thoát nước… từ đó xây dựng phương án đảm bảo an
toàn công trình và khu vực dân cư lân cận, nhất là trong tình huống mưa lũ.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình bảo vệ môi trường; Đề
xuất, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc di dời người dân trong
khu vực có nguy cơ cao về sạt lở trước mùa mưa lũ.
3. Các chủ đầu tư công trình thủy điện nhỏ: vận hành hồ chứa theo đúng
Quy trình vận hành đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, thông báo tình hình vận
hành hồ chứa cho các cơ quan chức năng theo quy định; thường xuyên rà soát,
điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa cho phù hợp trình cấp thẩm quyền phê
duyệt để triển khai thực hiện. Tăng cường cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du
khi vận hành phát điện và vận hành xả lũ. Kiểm tra hồ, đập, nguồn điện dự
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phòng, vật tư dự phòng … để sẵn sàng ứng phó, xử lý ngay các tình huống bảo
đảm an toàn hồ đập. Quan trắc, dự báo, theo dõi lưu lượng nước về hồ để chủ
động vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả.
4. Theo Thông báo số 106/TB-PCTT ngày 10/4/2020 của Ban chỉ huy
PCTT&TKCN tỉnh Sơn La về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong
Ban chỉ huyPCTT&TKCN tỉnh, đề nghị UBND huyện Mường La: thường
xuyên tổng hợp báo cáo nhanh khi có mưa lớn, giông lốc, sét, mưa đá, động đất
... ; báo cáo tổng hợp thiệt hại đợt thiên tai; báo cáo định kỳ sơ kết 6 tháng(
trước ngày 15/6); báo cáo định kỳ tổng kết năm( trước ngày 15/12) về diễn biến
thiên tai, thiệt hại, công tác khắc phục gửi Sở Công Thương Sơn La để kịp thời
chỉ đạo, phối hợp.
Sở Công Thương đề nghị chủ đầu tư các dự án thủy điện nhỏ, các đơn vị
kinh doanh dự trữ hàng hóa, xăng dầu, các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa
bàn tỉnh Sơn La, UBND huyện Mường La triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thủy lợi(Văn phòng thường trực
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh)(B/C);
- UBND các huyện, TP(p/h);
- Ban Giám đốc Sở(B/C);
- Lưu: VT, QLNL, QLCN, QLTM-HTQT,
Thành(01 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Châu

