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CHỈ THỊ
Về công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
(PCTT&TKCN) trong những tháng còn lại năm 2020
Trong thời gian vừa qua, tình hình khí tượng thủy văn đã có nhiều diễn
biến phức tạp, trên cả nước đã liên tục bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, áp thấp
nhiệt đới, vùng áp thấp… với tần suất ngày càng tăng gây ra các trận mưa, lũ
kéo dài trong nhiều ngày nhưng cũng nhờ có sự kịp thời trong công tác chỉ đạo,
điều hành của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp và
sự chủ động trong công tác ứng phó của các Đơn vị theo phương châm “04 tại
chỗ” nên trong toàn Tổng công ty đã hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, chỉ có
một số Đơn vị Thủy điện bị sạt trượt mái taluy dương tại một số vị trí đường
vận hành nhưng vẫn đảm bảo an toàn về người, thiết bị, công trình nhà máy,
đập, hồ chứa… các tổ máy vẫn luôn vận hành ổn định, liên tục, đồng thời góp
phần cắt/giảm lũ cho vùng hạ du.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì từ
nay cho tới hết năm 2020, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển
Đông có khả năng xuất hiện thêm khoảng 04÷06 cơn, trong đó có khoảng
02÷04 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực
Trung Bộ và phía Nam. Trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11/2020, khu vực
Trung và Nam Trung Bộ sẽ tiếp tục có các đợt mưa lớn dồn dập và kéo dài.
Trong những tháng mùa khô đầu năm 2021, tại khu vực Tây Nguyên và Nam
Bộ nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.
Vì vậy, để tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần chủ động trong công tác
phòng, chống, ứng phó kịp thời, có hiệu quả theo phương châm “04 tại chỗ”,
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và thực hiện tốt công tác
tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn thiết bị, công trình, nhà máy, đập, hồ
chứa… góp phần đảm bảo an toàn cho hạ du trong những tháng cuối năm 2020,
Tổng công ty Phát điện 2 yêu cầu các Đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung
sau:
I. Yêu cầu chung
 Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Công văn chỉ đạo của Tổng công ty,
của Tập đoàn và Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 07/4/2020 của Bộ Công Thương
về công tác PCTT&TKCN năm 2020.
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 Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai của Trung tâm
Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (www.kttv.gov.vn) để chủ động có các
biện pháp ứng phó kịp thời.
 Trong thời gian ảnh hưởng của thiên tai, tổ chức trực Ban Lãnh đạo, phân
công cụ thể Cán bộ trực phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương và
bố trí Đội xung kích trực 24/24h tại các vị trí xung yếu, tăng cường kiểm tra
công tác chuẩn bị phòng, chống, kịp thời xử lý, khắc phục các hậu quả trong và
sau các trận mưa, lũ, sắp xếp Cán bộ trực báo cáo các nội dung liên quan về
Ban chỉ huy PCTT&TKCN EVNGENCO2 (banantoan.evngenco2@gmail.com;
banantoan@evngenco2.vn) và cập nhật báo cáo, số liệu vào trang thông tin
phục vụ công tác PCTT&TKCN EVN (http://phongchongthientai.evn.com.vn)
trước 6h30 và 14h30 hàng ngày để có biện pháp ứng phó kịp thời.
II. Yêu cầu cụ thể
1. Đối với các Đơn vị Thủy điện
a) Rà soát, triển khai thực hiện đúng, đầy đủ quy định tại Nghị định số
114/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ
chứa nước và Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công
Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, trong đó lưu ý công
tác kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa trước, trong và sau các trận mưa, lũ;
Rà soát, cập nhật bổ sung các phương án để ứng phó với thiên tai và ứng phó
với các tình huống khẩn cấp phù hợp với tình hình khí tượng thủy văn đang có
những diễn biến khó lường.
b) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các đập, hồ chứa nước
có liên quan trên cùng lưu vực sông, thực hiện vận hành hồ chứa bảo đảm an
toàn cho công trình và vùng hạ du, đặc biệt là khi vận hành xả điều tiết qua tràn.
c) Rà soát cập nhật quy chế phối hợp với địa phương và các đơn vị liên
quan. Chủ động phổ biến Phương án phòng chống thiên tai với các cơ quan chức
năng.
d) Chủ động đề xuất, tham mưu cho Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT,
Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp trong công tác điều hành xả điều tiết hồ
chứa theo quy trình liên hồ/ đơn hồ.
e) Kiểm tra, rà soát hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả
điều tiết qua tràn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
f) Cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin vận hành hồ chứa, lưu ý trong
thời gian có lũ về hồ phải cập nhật hàng giờ vào trang web Hệ thống thu thập số
liệu quan trắc và vận hành hồ chứa thủy điện http://hochuathuydien.evn.com.vn.
2. Đối với các Đơn vị Nhiệt điện
a) Thường xuyên kiểm tra, củng cố để kịp thời khắc phục những tồn tại
của thiết bị; hệ thống chống sét và tiếp đất; kho chứa và hệ thống vận chuyển
nhiên liệu; hệ thống thải, chứa tro xỉ; hệ thống bơm làm mát đảm bảo vận hành
an toàn, ổn định trong các đợt mưa, lũ và đảm bảo môi trường.
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b) Rà soát danh mục và tiến hành mua sắm bổ sung (nếu thấy cần thiết) để
đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ, phương tiện, thuốc, lương thực thiết
yếu phục vụ công tác PCTT&TKCN.
c) Kiểm tra, rà soát phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng,
phương án dự phòng nhiên liệu đảm bảo cho sản xuất khi có thiên tai xảy ra.
d) Chủ động làm việc với các cấp chính quyền, các đơn vị liên quan tại địa
phương và cơ quan thông tin đại chúng trong công tác phối hợp PCTT&TKCN.
3. Các Ban Quản lý dự án
a) Kiểm tra hệ thống thoát nước mặt (rãnh, cống...) và che chắn các hạng
mục công trình để không bị ẩm ướt trước và sau các trận mưa, phương án khắc
phục nếu chưa đảm bảo kỹ thuật và chất lượng; có biên bản đánh giá các hạng
mục công trình xây dựng đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ.
b) Yêu cầu các nhà thầu dự trữ vật liệu, vật tư, thiết bị phục vụ thi công
mùa mưa lũ theo phương án được duyệt, đảm bảo không bị ngừng trệ trong
trường hợp hệ thống giao thông trong và ngoài công trường bị ách tắc.
c) Rà soát, cập nhật lại phương án PCTT&TKCN để sát với thực tế hiện
trạng tại công trình, tại địa phương.
4. Công đoàn Tổng công ty
– Công đoàn Tổng công ty chỉ đạo Công đoàn các cấp phối hợp chặt chẽ
với Chính quyền đồng cấp trong công tác PCTT&TKCN, đảm bảo sức khỏe, an
toàn cho lực lượng CBCNV tham gia khắc phục hậu quả của thiên tai, đồng thời
quan tâm chăm lo, tổ chức đi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời các gia
đình CBCNV bị thiệt hại do thiên tai gây ra.
5. Các Ban/Văn phòng của Tổng công ty
a) Ban Kinh doanh thị trường điện
– Tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị rà soát hệ
thống thông tin liên lạc phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ chỉ đạo điều hành
đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống trong mùa mưa lũ.
b) Văn phòng Tổng công ty
– Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty đưa tin về hoạt động
PCTT&TKCN của Tổng công ty và các Đơn vị thành viên, đặc biệt là tình hình
cắt/giảm lũ cho vùng hạ du của các Đơn vị Thủy điện.
– Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa
phương, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin tạo được sự đồng thuận và chia sẻ
nỗ lực khắc phục khó khăn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong
công tác PCTT&TKCN.
c) Các Ban: An toàn, Kỹ thuật - Sản xuất, Kinh doanh thị trường điện,
Quản lý đầu tư xây dựng
– Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo công tác ứng phó và
khắc phục sự cố thiên tai của các đơn vị.
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– Tổng hợp các ảnh hưởng của thiên tai đến các Đơn vị của Tổng công
ty, báo cáo các cấp theo quy định.
– Thực hiện kiểm tra công tác PCTT&TKCN tại các đơn vị (nếu thấy
cần thiết), gửi kết quả kiểm tra về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVNGENCO 2
để theo dõi và chỉ đạo.
Tổng công ty Phát điện 2 yêu cầu các Ban, Đơn vị thành viên khẩn trương
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- HĐTV;
- TGĐ;
- Các P.TGĐ;
- Công đoàn EVNGENCO2 (để t/h);
- Các Ban: AT, KTSX, KDTTĐ, QLĐTXD;
Văn phòng (để t/h);
- Ban TH;
- Các Đơn vị thành viên (để t/h);
- Lưu: VT, AT.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Trần Phú Thái

