
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số         /SNN-ĐĐ 
V/v việc triển khai công tác đảm bảo an toàn  

hệ thống đê điều.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

Hưng Yên, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

 Ủy ban nhân dân các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Kim 

Động, Tiễn Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. 

Thực hiện Văn bản số 572/PCTT-QLĐĐ ngày 15/6/2022 của Tổng cục 

Phòng, chống thiên tai về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.  

Hiện nay, hồ Hòa Bình đã mở 05 cửa xả đáy và có thể tiếp tục mở thêm cửa 

xả trong những ngày tới. Mực nước hạ lưu sông Hồng đang lên nhanh. Để đảm bảo 

an toàn hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy 

ban nhân dân các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiễn Lữ, Phù Cừ và 

thành phố Hưng Yên: 

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ trên sông Hồng và sông Luộc để chủ động 

thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo cấp báo động quy định tại 

Thông tư 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

2. Rà soát, triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các trọng điểm đê điều xung 

yếu theo phương châm 4 tại chỗ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê 

để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. 

3. Chỉ đạo, tổ chức giải tỏa việc chứa chất vật liệu xây dựng đang hoạt động gây 

cản trở dòng chảy trên bãi sông. 

4. Tổ chức trực ban theo quy định, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Ban 

Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh (qua Văn phòng thường trực). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, 

Tiễn Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên quan tâm tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Phó Giám đốc Sở phụ trách TL-ĐĐ;   
- Chi cục QLĐĐ và PCLB; 

- Lưu VT.                 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kình 
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