
Số 53, CMT8, P. Xuân An, TP. Long Khánh, Đồng Nai; longkhanh.dongnai.gov.vn; Tel: (0251) 877328 

 

Tên công trình 
Cao trình  

thiết kế (m) 

Dung tích 

thiết kế 

(triệu m3) 

Hiện tại 

Độ mở 

cống 

(cm) 

Lưu lượng 

qua cống 

hiện tại 

(m3/s) 

Cao 

trình 

(m) 

Dung tích 

(triệu 

m3) 

Hồ Cầu Dầu 211,26 3,759 209,5 2,565 25 1,00941 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LONG KHÁNH 
 

Số:            /UBND-NN 

 

V/v thông báo về việc vận hành 

xả lũ công trình hồ Cầu Dầu. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long Khánh, ngày  20     tháng  9  năm 2022 

 

 

Hiện nay, mực nuớc hồ Cầu Dầu đang ở cao trình 209,5m, cách ngưỡng 

tràn chính 1.76 cm. Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai liên tục có mưa 

trên diện rộng với lượng mưa lớn, nhận định lượng nước về hồ trong thời gian tới 

có khả năng tăng cao. 

Để đảm bảo công trình hồ Cầu Dầu vận hành an toàn theo đúng Quy trình 

vận hành đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 258/QĐ-

UBND ngày 17/01/2012 và Văn bản số 4860/SNN-TL ngày 16/9/2022 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc điều tiết nước công trình hồ 

Cầu Dầu, thành phố Long Khánh trong mùa mưa lũ năm 2022 như sau: 

 
Thời gian dự kiến xả lũ: Ngày 23/9/2022 

Vận hành xả lũ công trình, cụ thể như sau: 

- Xả qua tràn: Cột nước tràn = 0 m; lưu lượng tràn = 0 m
3
/s. 

- Xả qua cống: Độ mở cống = 0,25 m, lưu lượng qua cống = 1,00941 m
3
/s. 

- Tổng lưu lượng xả: 1,00941 m
3
/s. 

UBND thành phố Long Khánh đề nghị UBND huyện Xuân Lộc, UBND các 

                             Kính gửi:  

- Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 

- UBND huyện Xuân Lộc; 

- UBND các phường, xã thành phố; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao thành 

phố; 
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phường, xã thành phố Long Khánh, thông báo kịp thời cho người dân sống tại 

vùng hạ lưu công trình hồ Cầu Dầu biết thông tin về việc xả lũ công trình để chủ 

động phòng tránh thiệt hại và có kế hoạch sản xuất phù hợp. 

- Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phân công cán bộ, viên chức trực 

24/24 giờ trong quá trình xả lũ gửi danh sách trực về UBND thành phố, BCH 

PCTT và TKCN thành phố và báo cáo kịp thời. 

- Giao Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao phối hợp Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp thông báo trên hệ thống loa truyền thanh, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng cho người dân sống tại vùng hạ lưu hồ Cầu Dầu biết về việc 

xả lũ để chủ động phòng tránh thiệt hại. 

- Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Ban Quản lý dự án, 

Phòng Kinh tế và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức vận hành, điều tiết nước 

theo quy định. 

- Giao Ban Quản lý dự án phối hợp với Phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn 

vị liên quan tổ chức lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ lưu 

đập trình UBND thành phố phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND TP; 

- Phòng Kinh tế; 

-  - Ban Quản lý DA; 

   - Chánh, Phó VP; 

-  -  Lưu :VT, TH (NN). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Bùi Quốc Thể 
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