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           Kính gửi: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn. 

 

Hiện nay đang là thời kỳ cao điểm các địa phương, đơn vị tập trung mở nước 

tưới dưỡng lúa Hè Thu năm 2021. Tuy nhiên, qua kiểm tra và báo cáo của các địa 

phương, do thời tiết nắng nóng, lượng bốc hơi lớn, công tác điều tiết phân phối 

nước trong thời gian qua tại một số địa phương, đơn vị đang chủ quan, chưa tập 

trung cao, cấp nước chưa kịp thời, dẫn đến một số diện tích lúa vùng cuối kênh, 

vùng cao đã bị chậm nước.  

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay vùng áp thấp 

nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam, 

do đó nắng nóng sẽ lan rộng ra toàn tỉnh, dự báo sẽ gia tăng về cường độ và toàn 

tỉnh có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên 

37 - 39
0
C, có nơi trên 39

0
C; đợt nắng nóng gay gắt diện rộng có khả năng kéo dài 

đến ngày 04/7/2021.  

Để đảm bảo công tác tưới nước phục vụ sản xuất và dân sinh trong vụ Hè 

Thu năm 2021, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiếu nước gây ra; 

đồng thời gắn với việc thực hiện Văn bản số 1388/SNN-TL, ngày 28/6/2021 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty 

TNHH một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh thực hiện các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung của Văn bản số 01/PA-UBND, ngày 

28/4/2021 của UBND huyện về Phương án phòng, chống hạn phục vụ sản xuất và 

dân sinh năm 2021. 

- Tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân, các chủ công trình, các 

tổ chức Hợp tác dùng nước biết về tình hình, diễn biến thời tiết, yêu cầu triển khai 



ngay các biện pháp tích nước, tiết kiệm nước và phương án đảm bảo nước tưới 

phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt năm 2021; 

- Phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo; đối với số diện tích cao 

cưỡng, xa công trình đầu mối phải huy động các thiết bị máy bơm để chủ động 

bơm nước từ các sông, suối, kênh rạch (còn nguồn nước) để chống hạn, không 

trông chờ, ỷ lại vào các công trình đầu nguồn dẫn đến diện tích lúa bị hạn. 

- Thường xuyên kiểm kê nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, 

sinh hoạt trên địa bàn, khoanh vùng cụ thể các vùng có nguy cơ bị hạn hán, thiếu 

nước, xây dựng kế hoạch cấp nước cụ thể cho từng vùng phục vụ của công trình 

thủy lợi. Đối với các hồ chứa có mực nước thấp, không đủ cung cấp cho toàn bộ 

nhu cầu dùng nước, cần ưu tiên nguồn nước còn lại cung cấp cho sinh hoạt, gia súc 

và cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao. 

- Tổ chức tuyên tuyền đến từng người dân sử dụng nước tiết kiệm, triển khai 

thực hiện các giải pháp chống hạn, như: Đào ao, giếng, nạo vét hệ thống kênh dẫn, 

ngăn các đập tạm, lắp đặt trạm bơm dã chiến… để cấp nước cho các khu vực đang 

bị thiếu nước. 

- Các vùng có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cao cần chuẩn bị các dụng cụ để 

tích trữ nước và có kế hoạch vận chuyển nước từ nơi khác về để phục vụ sinh hoạt; 

tăng cường thăm dò các vùng có nước ngầm đạt chất lượng để khoan giếng phục vụ 

tại chỗ. 

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh xây dựng lịch 

cấp nước theo thời vụ sản xuất; quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất 

thoát; sử dụng nguồn nước phải tiết kiệm, hiệu quả. 

 2. Đề nghị Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Nam Hà Tĩnh:  

 - Soát xét hiện trạng các công trình hồ, đập, thường xuyên theo dõi chặt 

chẽ thông tin, diễn biến thời tiết, nguồn nước để lập kế hoạch tích nước các hồ 

chứa hợp lý, đảm bảo an toàn công trình và tích nước tối đa theo nhu cầu dùng 

nước; kịp thời điều chỉnh kế hoạch cấp nước phù hợp với tình hình thực tế.  

 - Cân đối, dự báo khả năng và phối hợp với các địa phương xây dựng lịch 

cung cấp nước tưới của các công trình thủy lợi do đơn vị quản lý để thông báo 

cho các địa phương chủ động bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý.  

 - Tăng cường công tác chỉ đạo điều tiết, phân phối nguồn nước và bố trí 

đủ lực lượng cán bộ, công nhân làm nhiệm vụ dẫn nước, ép nước tưới cho các 

vùng cuối kênh, vùng xa đã thiếu nước và vùng có nguy cơ thiếu nước. Thường 

xuyên kiểm tra hệ thống công trình, kênh mương trong quá trình tải nước, kịp 

thời xử lý các sự cố công trình có thể xảy ra, đảm bảo an toàn công trình. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  



- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện kế 

hoạch, phương án phòng, chống hạn; chủ động tham mưu các biện pháp ứng 

phó kịp thời đối với trường hợp hạn hán kéo dài. 

- Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình hạn hán trên địa bàn; báo 

cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.  

Yêu cầu Trưởng các phòng, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các 

đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện, các Đoàn thể cấp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - TT huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 
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