UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 475 /SNN-TL

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 3 năm 2022

V/v tăng cường phòng, chống hạn hán,
thiếu nước, bảo đảm nguồn nước phục
vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn.
Thực hiện Công văn số 620/BNN-TCTL ngày 24/01/2022 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính
phủ Lê Văn Thành tại Văn bản số 150/VPCP-NN ngày 07/01/2022 của Văn
phòng Chính phủ; Công văn số 380/VP-KT ngày 28/01/2022 của Văn phòng
UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng
cường các biện pháp phòng, chống hạn vụ Đông Xuân năm 2021 – 2022.
Để đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 và hạn chế
những thiệt hại do hạn hán, thiếu nước gây ra. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị
UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn
triển khai một số nội dung như sau:
1. Chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, dự báo khí tượng, thủy văn để
vận hành tích nước các hồ chứa phù hợp, bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông
nghiệp và cấp nước dân sinh; triển khai kịp thời các phương án ứng phó với hạn
hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn, đảm bảo nguồn
nước phục vụ dân sinh, sản xuất trên địa bàn.
2. Thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực
hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô, có kế hoạch phân phối nước hợp lý để
đảm bảo cung cấp đủ nước tưới từ đầu vụ sản xuất, đáp ứng các nhu cầu thiết
yếu (sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng lâu năm,..) và sản xuất nông nghiệp cho cả
mùa khô năm 2022.
3. Tăng cường nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, đắp đập,
trữ ngọt trong hệ thống kênh mương, đào ao trữ nước, lắp đặt và vận hành các
trạm bơm dã chiến để tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát, lãng phí nước;
thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn,
bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu vào các thời kỳ nhạy cảm về nước của
cây trồng, đặc biệt với cây ăn quả, cây trồng có giá trị kinh tế cao.
4. Bố trí cơ cấu sản xuất phù hợp với khả năng nguồn nước, tránh gieo
trồng ở vùng không bảo đảm chủ động về nguồn nước trong cả vụ sản xuất;
tuyên truyền vận động, khuyến khích chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng từ lúa
sang canh tác nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển từ
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phát triển theo số lượng sang chất lượng; bố trí vùng sản xuất cây trồng có cùng
khả năng khô hạn và nhu cầu dùng nước để thuận tiện cho việc điều tiết nước.
5. Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn Nhân dân sử dụng nước tiết kiệm
trong sinh hoạt và sản xuất, nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc phương
án chống hạn ở các địa phương và của các đơn vị cung cấp nước, đồng thời chủ
động có giải pháp phù hợp; vận động Nhân dân phối hợp với các đơn vị quản lý,
khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng nước hiệu quả.
6. Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các hệ
thống thủy lợi và công trình cấp nước tập trung, đặc biệt là công trình cấp nước;
đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, nâng cấp các công trình để nâng cao năng
lực khai thác nguồn nước và hiệu quả khai thác công trình thủy lợi.
7. Chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các
nguồn hợp pháp khác để tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn
hán, thiếu nước; trường hợp nguồn kinh phí vượt quá khả năng của địa phương,
tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông
nghiệp và PTNT xem xét, hỗ trợ theo quy định.
8. Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước vụ Đông Xuân
của địa phương phù hợp với điều kiện nguồn nước, khả năng vận hành lấy nước
của công trình thủy lợi, lịch thời vụ; Rà soát, xác định khả năng bị ảnh hưởng
của hạn hán, thống kê các diện tích bị hạn hán, khó khăn về nguồn nước (theo
phụ lục đính kèm). Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua
Chi cục thủy lợi số 124, đường Nguyễn Du, phường Đông kinh, thành phố Lạng
Sơn, bản mềm gửi mail: qlctcctl@gmail.com) trước ngày 06/4/2022 để tổng hợp
báo cáo UBND tỉnh.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan khẩn trương triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục Thủy lợi;
- Các phòng: KHTC, QLXDCT,
- Lưu: VT.
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