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CÔNG BÁO/Số 51+52/Ngày 30-9-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3252/Qð-UBND

Bình ðịnh, ngày 13 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt Phương án phòng chống thiên tai
Công trình hồ chứa nước Thuận Ninh năm 2016
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của
Quốc hội Khóa XIII;
Căn cứ Nghị ñịnh số 143/2003/Nð-CP ngày 28/11/2003 của Chính Phủ Quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình Thủy
lợi và Nghị ñịnh số 72/2007/Nð-CP ngày 07/5/2007 về Quản lý an toàn ñập;
Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2959/TTr-SNN ngày
30/8/2016 và Báo cáo thẩm ñịnh số 2960/BC-SNN ngày 30/8/2016,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai hồ chứa nước Thuận Ninh
năm 2016 do Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình ðịnh quản lý với
các nội dung chính như sau:
1. Trong thời gian mưa lũ
- Trong vận hành ñiều tiết mùa lũ, Ban Chỉ huy PCTT hồ Thuận Ninh thực hiện
theo ñúng quy ñịnh tại ðiều 5,6,8 và ðiều 11 của Quy trình vận hành liên hồ chứa
trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh trong mùa mưa lũ hàng năm ñược Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt theo Quyết ñịnh số 1841/Qð-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015.
- Trong thời gian mưa lũ nhất là khi mực nước hồ lên cao, Ban Chỉ huy PCTT và
TKCN công trình phân công trực, kiểm tra thường xuyên hạ lưu ñập ñất, tràn xả lũ và
cống lấy nước, xử lý kịp thời các sự cố xảy ra, thực hiện quan trắc công trình theo
ñúng quy ñịnh.
2. Vận hành giảm lũ cho hạ du
Mực nước tương ứng với các cấp báo ñộng lũ:

