
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

    Số:         
V/v tăng cường công tác 

phòng, chống thiên tai do ảnh 

hưởng của cơn bão số 6 

Cộng hoÀ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                           Kon Tum, ngày     tháng    năm   

 

   Kính gửi:  

- Chủ đầu tư các công trình thủy điện;  

   - Các đơn vị quản lý vận hành lưới điện; 

   - Các đơn vị ngành công thương thuộc tỉnh; 

   - Phòng Kinh tế thành phố, Kinh tế Hạ tầng các 

huyện. 

 

Triển khai thực hiện Văn bản số 2929/UBND-NNTN ngày 04/11/2019 

của UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống 

thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên địa bàn tỉnh. 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn, cơn bão số 6 di chuyển về 

phía Tây, vào khu vực đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển khu 

vực miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên, đồng thời có mưa vừa đến mưa to, 

có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống và sạt lở đất ở khu vực đất dốc hoặc ven 

sông, suối. 

Để chủ động ứng phó, kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó nhằm 

hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, kịp thời khắc phục hậu 

quả. Sở Công Thương đề nghị chủ đầu tư các công trình thủy điện, các đơn vị 

quản lý vận hành lưới điện và các đơn vị thuộc ngành Công Thương, UBND 

các huyện, thành phố (Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế Hạ tầng các 

huyện) thực hiện một số nội dung sau: 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ, bão trên các phương tiện 

thông tin, công điện, văn bản chỉ đạo thực hiện, tổ chức trực ban 24/24 giờ, chủ 

động triển khai các biện pháp phòng, ứng phó với mưa bão trên địa bàn, thực 

hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”. Rà soát, nắm chắc số lượng, phương 

tiện, vật tư dự phòng, các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng chống 

lụt bão ở địa phương, đơn vị, giữ thông tin liên lạc thông suốt, thường xuyên để 

xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.  

I. Đối với các đơn vị quản lý công trình thủy điện, lưới điện  

1. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, giữ thông tin liên lạc thông suốt, thường 

xuyên, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, duy trì chế độ báo cáo kịp 

thời về Sở Công Thương và các đơn vị liên quan.  

2. Bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời 

khắc phục tình huống xấu khi bão lũ xảy ra. 
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3. Tăng cường công tác kiểm tra, vận hành của công trình thủy điện, 

lưới điện đảm bảo an toàn, hiệu quả công trình.  

4. Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị PCLB theo phương châm “4 tại 

chỗ” để chủ động ứng phó với mưa, lũ. 

5. Đối với các công trình thủy điện đề nghị vận hành theo đúng quy 

trình vận hành đơn hồ, liên hồ chứa đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; Thông báo kế hoạch phát điện, lưu lượng xả lũ (bao gồm lưu lượng 

qua tổ máy phát, lưu lượng qua tràn) cho các chủ đập trên cùng bậc thang.  

II. Đối với các công trình khai thác khoáng sản 

1. Ổn định bờ moong mỏ với góc nghiêng sườn tầng (trong đất) từ 40o 

÷ 45o và xử lý triệt để đá treo (nếu có). 

2. Cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà ở, lán trại, nhà kho... 

3. Thực hiện công tác di dời tất cả người, máy móc, trang thiết bị ra 

khỏi phạm vi khu vực mỏ, đảm bảo an toàn cho con người, thiết bị… 

III. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại, siêu thị; Chi 

nhánh xăng dầu Kon Tum 

1. Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo lưu 

thông phân phối, cung ứng đủ các loại hàng hóa thiết yếu (gạo, mì tôm, nước 

uống, dầu ăn, bột ngọt, v.v...) chú trọng khâu vận chuyển, lưu thông về đại lý, 

điểm bán hàng tại các xã, khu vực xung yếu trong thời gian trước, trong và 

sau bão lũ. 

2. Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng về 

các đại lý, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ, bán đúng giá quy định, đáp ứng kịp 

thời  về nhu cầu xăng dầu cho tiêu dùng và cho sản xuất kinh doanh. 

3. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong lĩnh 

vực thương mại, các siêu thị tăng cường lượng hàng hóa dự trữ đáp ứng nhu 

cầu cho nhân dân vùng ngập lụt; không được tự ý nâng giá trục lợi. Chuẩn bị 

đầy đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa đến vùng tập kết tại các huyện trên 

địa bàn khi có yêu cầu. 

IV. Thực hiện chế độ báo cáo 

Đề nghị các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên (báo cáo 

nhanh từ 03 giờ đến 04 giờ/01lần khi có tình huống bão, lũ xảy ra) về công 

tác chuẩn bị, ứng phó, tình hình quản lý vận hành công trình thuỷ điện và lưới 

điện; báo cáo kết quả triển khai về Sở Công Thương trước 13h hàng ngày 

(qua số điện thoại 0260.3861254, 0905.951257, fax: 0260.3862508; qua địa 

chỉ mail: quangsctkt@gmail.com; haquangsct@gmail.com), bắt đầu thực hiện 

chế độ báo cáo cho đến khi hết đợt lũ, bão. 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Công Thương theo sự phân 

công thực hiện phối hợp các phòng Kinh tế - Hạ tầng, Kinh tế các huyện, 

mailto:quangsctkt@gmail.com
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thành phố theo dõi tình hình mưa, lũ, bão, thiệt hại do thiên tai gây ra, thông 

tin kịp thời về Phòng Quản lý Năng lượng để tổng hợp báo cáo. 

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/cáo); 
- BCH PCTT&TKCN tỉnh (b/cáo); 
- BCH PCTT&TKCN - BCT (b/cáo); 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu VT, QLNL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Như Nhất 
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