
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1280  /UBND-KTN Lạng Sơn, ngày 04 tháng 12 năm 2019 
 

V/v tăng cường các giải pháp 
phòng, chống hạn hán, thiếu nước 
phục vụ sản xuất nông nghiệp và 
dân sinh mùa khô năm 2019-2020  

 

                     

Kính gửi:   
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Sở Công Thương; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 
Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện các giải 
pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất 
nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn 
và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định khả năng bị 
ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước đến từng vùng, từng khu vực, tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể phòng, chống hạn hán, thiếu nước 
mùa khô năm 2019-2020; hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 12 
năm 2019. 

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố và các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn triển 
khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25 tháng 10 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn các địa 
phương bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước; xây dựng 
phương án sử dụng nước hợp lý để ứng phó hạn hán; phổ biến, tuyên truyền thực 
hiện tưới tiết kiệm, tưới tiên tiến cho cây trồng. 

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn 
quản lý chặt chẽ nguồn nước, bảo đảm nước tưới trong hệ thống các công trình; tổ 
chức kiểm tra nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi để xây dựng kế hoạch điều tiết 
sử dụng nước hợp lý, không để thất thoát lãng phí nước, đồng thời phải bảo đảm 
an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước do đơn vị quản lý. 

- Chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn kiểm tra, 
đánh giá tình trạng hoạt động các công trình cấp nước sạch nông thôn; đẩy nhanh 
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tiến độ xây dựng, sửa chữa các công trình cấp nước sạch để sớm đưa vào sử dụng 
phục vụ dân sinh. 

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn thường xuyên theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các Nhà máy thủy 
điện trên địa bàn tổ chức điều hành việc điều tiết nước các hồ chứa thủy điện và 
có kế hoạch xả nước phát điện gắn với nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và sản 
xuất vùng hạ du khi xảy ra hạn hán, thiếu nước. 

3. Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Lạng Sơn quản lý 
chặt chẽ nguồn nước, bảo đảm nước tưới trong hệ thống các công trình; tổ chức 
kiểm tra nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi để xây dựng kế hoạch điều tiết sử 
dụng nước hợp lý, không để thất thoát lãng phí nước, đồng thời phải bảo đảm an 
toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước do đơn vị quản lý. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chủ động nắm bắt tình hình thời tiết, dự báo khí tượng, thủy văn để phối 
hợp, chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn 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, lương 
thực phục vụ dân sinh, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. 

- Thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện 
hiệu quả các giải pháp tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô, có kế hoạch phân 
phối nước hợp lý để bảo đảm cung cấp đầy đủ từ đầu vụ sản xuất và cho các nhu 
cầu thiết yếu (sinh hoạt, chăn nuôi, cây trồng lâu năm,..) và sản xuất nông nghiệp 
cho cả mùa khô năm 2019-2020. 

- Đẩy mạnh chỉ đạo chuyển đổi, bố trí cơ cấu cây trồng 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 phát triển theo số lượng sang chất lượng; bố trí vùng sản 
xuất cây trồng có cùng khả năng chịu khô hạn, cùng nhu cầu sử dụng nước để 
thuận tiện cho việc điều tiết nước. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào ra quân làm thủy lợi, nước sinh 
hoạt để nạo vét hệ thống kênh mương, đắp đập, trữ nước 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. 

- 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 
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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. 

- Chủ động cân đối nguồn nước sinh hoạt tới từng hộ, thôn/làng, xã ở các 
vùng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt; tăng cường sử dụng trang, thiết bị phục 
vụ cấp và trữ nước cho các hộ gia đình ở những khu vực bị hạn hán, thiếu nước 
như: bồn trữ nước, máy lọc nước hộ gia đình, hóa chất xử lý nước. Trường hợp 
cấp bách, không còn nguồn cấp nước cho sinh hoạt, cần sử dụng các phương tiện 
lưu động, như: Xe cứu hỏa, xe chuyên chở nước của các đơn vị, doanh nghiệp để 
cung cấp đến từng cụm dân cư, hộ gia đình, không để xảy ra tình trạng thiếu nước 
nghiêm trọng. 

- Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống 
thủy lợi, công trình cấp nước tập trung; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 
để nâng cao năng lực khai thác nguồn nước và hiệu quả khai thác các công trình 
thủy lợi. 

- Chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các 
nguồn lực 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 
cần tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn) để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính 
xem xét, hỗ trợ theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 
  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
  - Các Sở: XD, TN&MT; 
  - C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KTN(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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