
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:         /UBND-NN&PTNT 

V/v đảm bảo nguồn nước phục công 

tác tưới và chống hạn vụ Chiêm Xuân 

năm 2022 trước, trong và sau dịp nghĩ 

lễ 30/4, 1/5. 
 

Như Xuân, ngày          tháng 4 năm 2022 

                   Kính gửi:   

               - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

               - Ban QLKTCT Thủy lợi huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện Như 

Xuân về phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô năm 2021-2022 trên địa bàn 

huyện Như Xuân. 

Thực hiện Công văn số 1399/SNN&PTNT-TL ngày 19/4/2022 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Về việc đảm bảo nguồn nước phục công tác tưới và chống hạn vụ Chiêm Xuân 

năm 2022 trước, trong và sau dịp nghĩ lễ 30/4, 1/5. 

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ nay đến 

cuối vụ Chiêm Xuân năm 2022, nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức xấp xỉ đến 

cao hơn so với TBNN, lượng mưa có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với 

TBNN, dòng chảy trên các sông suối, lượng nước tại các hồ chứa và đập dâng tiếp tục 

giảm dần và có khả năng thiếu hụt so với TBNN từ 10-20%, có nơi trên 30%. (Có 

bản tin dự báo thười tiết từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2022 kèm theo). 

Hiện tại, trên địa bàn huyện các hồ, đập cơ bản vẫn đáp ứng phục vụ công tác tưới 

cho cây lúa. Tuy nhiên để đảm bảo đủ nguồn nước cho nhu cầu sinh trưởng và phát triển 

của cây lúa, chủ động phòng chống hạn, thiếu nước. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các 

xã, thị trấn, các phòng, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện khu vực xảy ra thiếu nước cục 

bộ để cấp nước tránh gây hạn giả tạo, kiểm tra phát hiện diện tích lúa bị dịch bệnh, chủ 

động phối hợp trong việc bơm, dẫn nước phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gây 

hại trên lúa; 

- Đánh giá cân đối khả năng nguồn nước thực tế ở các sông, suối, ao, hồ, bai, đập 

trên địa bàn và có các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn nước, hạn chế thất thoát, lãng phí 

nước ở các ao, hồ, bai, đập; phân phối, sử dụng nguồn nước hợp lý, thực hiện tưới tiết 

kiệm, sử dụng nước theo kế hoạch nhằm hạn chế tối đa tình hình hạn hán có thể xảy ra, 

nhất là vùng ít hồ đập, khu vực thường xuyên khó khăn về nguồn nước tưới. 

- Phối hợp với Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện thực hiện nghiêm túc 

Phương án chống hạn đã đề ra; phân phối, sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi 



trên địa bàn một cách hợp lý. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giao nhiệm vụ cụ thể, 

phân công cán bộ trực tiếp xuống các thôn, kiểm tra, nắm bắt tình hình, để có kế hoạch 

điều hành tưới nước tiết kiệm, tránh mất nước, gây thiếu nước cục bộ. 

- Tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, các cửa vào cống lấy nước, dùng bơm tưới, 

ao, giếng, khơi thông dòng chảy, đắp đập tạm giữ nước, lắp đặt phương tiện lấy nước để 

chủ động vận hành, đảm bảo đủ điều kiện dẫn nước thông thoáng từ đầu mối tới mặt 

ruộng, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. 

- Phân công cán bộ trực trong dịp nghỉ lễ ngày 30/4, 1/5. Cập nhật tình hình hạn hán, 

nguồn nước phục vụ tưới trên địa bàn, báo cáo về UBND huyện (qua Ban quản lý khai 

thác công trình thủy lợi huyện) tại địa chỉ mail: bqlktcttl.nx@gmail.com vào thứ 4 hàng 

tuần, để tổng hợp báo cáo và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.  

2. Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn năm bắt tình hình để có kế hoạch điều tiết 

nước tại các hồ, đập. Trong công tác điều tiết, phân phối phải hợp lý, tiết kiệm, quản lý 

chặt chẽ công tác vận hành nhằm giảm tổn thất nước. 

- Cập nhập tình hình nguồn nước phục vụ tưới báo cáo UBND huyện và các Ngành 

cấp tỉnh theo quy định. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Theo dõi diễn biến thời tiết, khí hậu, kịp thời thông tin, cảnh báo và hướng dẫn các 

biện pháp phòng chống hạn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác 

phòng, chống hạn trên địa bàn. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

- Tăng cường thời lượng, kịp thời thông báo diễn biến tình hình thời tiết, khí tượng 

thủy văn, tình hình hạn hán để mọi người dân biết, sử dụng nước tiết kiệm; theo dõi, đưa 

tin về công tác phòng, chống hạn. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Nông nghiệp&PTNT huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn; Ban QLKTCT Thủy lợi huyện và các đơn vị có liên quan khẩn 

trương triển khai thực hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp&PTNT (để b/c); 

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

  KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Nguyễn Hữu Tuất 
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