
 UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC 

CTTL ĐẮK NÔNG 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Số:        /KTTL-PCTT Đắk Nông, ngày       tháng       năm 2022 

V/v tăng cường kiểm tra, đánh giá, báo cáo 

hiện trạng các công trình thủy lợi trong 

mùa mưa, bão  
 

 

Kính gửi: Các phòng, Ban, Chi nhánh trực thuộc Công ty 

 

Nhằm đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, chủ động ứng phó với mùa 

mưa, bão năm 2022, Ban chỉ huy PCTT và TKCN Công ty TNHH MTV Khai 

thác CTTL Đắk Nông (Công ty) đề nghị các phòng, Ban, Chi nhánh trực thuộc 

Công ty triển khai thực hiện nội dung sau: 

1. Nhiệm vụ chung: Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Phương án phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty số 02/PA-PCTT ngày 

16/6/2022; Công văn 236/KTTL-QLCT ngày 16/6/2022 của Công ty; Công văn 

số 260/KTTL-QLCT ngày 30/6/2022 của Công ty (Có văn bản kèm theo). 

2. Nhiệm vụ cụ thể: 

a) Chi nhánh các huyện, thành phố Gia Nghĩa: 

- Thực hiện nội dung Công văn số 256/KTTL-QLCT ngày 28/6/2022 của 

Công ty về việc báo cáo hiện trạng công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ. 

- Tăng cường công tác trực phòng, chống lụt bão cho cán bộ, người lao 

động tại trụ sở Chi nhánh, tại những công trình có nguy cơ mất an toàn cao trong 

các đợt mưa, bão. Tổ chức trực ban nghiêm túc và đảm bảo thông tin liên lạc 

24/24h. Thông báo số điện thoại thường trực PCTT và TKCN của trụ sở chi 

nhánh các huyện, thành phố Gia Nghĩa đến chính quyền địa phương và các đơn 

vị liên quan để phối hợp trong công tác PCTT và TKCN của Công ty (Có danh 

sách số điện thoại liên lạc kèm theo). 

- Quán triệt công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình và trực phòng 

chống lụt bão tại trụ sở Chi nhánh và công trình, có hình thức kỷ luật phù hợp 

đối với các trường hợp không nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống lụt 

bão, đảm bảo an toàn công trình. 

b) Các Phòng, Ban chuyên môn:  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, ban chuyên môn để chủ động 

tham mưu các nội dung liên quan về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi 

trong mùa mưa, bão:  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, tổng hợp, báo hiện trạng công 

trình có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa, bão. 

- Tham mưu trang bị các công cụ, dụng cụ, vật tư, vật liệu, máy móc (nếu 

có) để thực hiện công tác PCTT và TKCN của Công ty. 
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- Kiểm tra đánh giá chất lượng thi công tiến độ thi công các hạng mục công 

trình, chỉ đạo nhà thầu có biện pháp an toàn trong quá trình thi công, đẩy nhanh 

tiến độ thi công các hạng mục công trình để đảm bảo an toàn công trình mùa 

mưa, bão. 

- Theo dõi, nắm bắt và nhận định tình hình diễn biến thời tiết qua các trang 

thông tin đại chúng, Đài khí tượng thủy văn của tỉnh Đắk Nông 

(http://kttvdaknong.com.vn/daknong/); kiểm tra, đánh giá tình hình nguồn nước 

tại các công trình thủy lợi để tham mưu vận hành, điều tiết nguồn nước tại các 

CTTL đảm bảo an toàn. 

- Kiểm tra, đánh giá công tác PCTT và TKCN của các đơn vị, cá nhân; ưu 

tiên phương tiện để phục vụ công tác PCTT và TKCN của Công ty. 

Nhận được Công văn này đề nghị phòng, Ban, chi nhánh trực thuộc Công 

ty tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP thường trực BCH PCTT và TKCN 

tỉnh (b/cáo); 

- Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty; 

- Ban Giám đốc Công ty; 

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN Công ty; 

- Lưu: VT, QLCT. 

BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI  

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CÔNG TY 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

  

 

 

 

 

Trần Văn Chạy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kttvdaknong.com.vn/daknong/
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DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI THƯỜNG TRỰC VỀ CÔNG TÁC PCTT VÀ 

TKCN TẠI CHI NHÁNH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

(Kèm theo Công văn số          /KTTL-PCTT ngày      tháng      năm 2022 của Công ty) 

STT 
Chi nhánh huyện/thành phố 

Gia Nghĩa 
Số điện thoại Ghi chú 

1 Chi nhánh huyện Cư Jút 02613.692.100  

2 Chi nhánh huyện Krông Nô 02613.705.179  

3 Chi nhánh huyện Đắk Mil 02613.751.736  

4 Chi nhánh huyện Đắk Song 0946.741.165  

5 Chi nhánh huyện Đắk R’Lấp 02613.489.929  

6 Chi nhánh huyện Tuy Đức 02613.646.906  

7 Chi nhánh huyện Đắk G’Long 0988.931.676  

8 Chi nhánhTP Gia Nghĩa 02613.544.799  
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