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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai
công trình hồ chứa nước Vạn Hội năm 2019
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quản
lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 253/TTr-SNN ngày
23/8/2019 và Báo cáo thẩm định số 177/BC-SNN ngày 23/8/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai công trình hồ chứa nước Vạn
Hội năm 2019 do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý,
với các nội dung chính như sau:
1. Quy định vận hành điều tiết trong mùa lũ để đảm bảo an toàn công trình:
a. Nhiệm vụ trong mùa mưa lũ:
- Trong vận hành điều tiết mùa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN
hồ Vạn Hội thực hiện theo đúng quy định tại Điều 6, 7 và Điều 8 của Quy trình vận
hành điều tiết hồ chứa nước Vạn Hội được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại
Quyết định số 32/2005/QĐ-BNN ngày 07/6/2005.
- Trong mùa mưa lũ, vận hành điều tiết mực nước hồ chứa phải thấp hơn hoặc
bằng tung độ "Đường phòng phá hoại" theo quy định tại Điều 6 của Quy trình vận
hành được duyệt.
- Trong thời gian mưa lũ nhất là khi mực nước hồ lên cao, Ban Chỉ huy Phòng
chống thiên tai và TKCN của công trình tổ chức thực hiện kiểm tra thường xuyên hạ

