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Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

      Kính gửi:  

   - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên 

     và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 

   - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Phú Thọ, 

    Vĩnh Phúc, Yên Bái, Tuyên Quang, Hưng Yên, Hải Dương, 

    Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang,  

    Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng; 

   - Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

 Về báo cáo và đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản 

số 7042/BC-BNN-TCTL ngày 27 tháng 10 năm 2021; ý kiến các Bộ: Tài nguyên và 

Môi trường (tại văn bản số 6973/BTNMT-TCKTTV ngày 16 tháng 11 năm 2021), 

Công Thương (tại văn bản số 7323/BCT-ĐTĐL ngày 18 tháng 11 năm 2021), Tài 

chính (tại văn bản số 13486/BTC-NSNN ngày 26 tháng 11 năm 2021), Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam (tại văn bản số 7185/EVN-KTSX ngày 24 tháng 11 năm 2021) 

tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở khu vực 

Bắc Bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau: 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tăng cường dự báo khí tượng, thủy 

văn, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan liên quan và địa phương làm cơ sở 

chỉ đạo, điều hành, bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh; chủ trì 

phối hợp các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định 

điều chỉnh lưu lượng, thời gian vận hành hồ trong trường hợp các hồ không đảm bảo 

mực nước tối thiểu quy định. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ chức theo dõi diễn biến 

nguồn nước, kịp thời thông tin, hướng dẫn địa phương và người dân triển khai các 

giải pháp ứng phó phù hợp; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện kế hoạch, 

giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.  

Phối hợp với các địa phương và cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch lấy nước 

phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân làm cơ sở điều tiết nước từ các hồ chứa thủy điện, 

bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Hướng dẫn lịch thời vụ, chuyển đổi 

cây trồng phù hợp, nhất là tại khu vực không chủ động được nguồn nước, thường 

xuyên bị hạn hán, thiếu nước; tăng cường ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước. 

3. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo dõi, cập nhật 

phương án huy động các nguồn điện phù hợp tình hình thủy văn, nguồn nước tại 

các hồ thủy điện để đảm bảo nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất nông 

nghiệp, nhu cầu sử dụng điện của người dân; đồng thời có phương án huy động điện 
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phù hợp từ các nhà máy thủy điện trong thời gian các hồ thủy điện phải điều tiết 

bổ sung nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân nhằm khai thác tối đa hiệu quả 

nguồn tài nguyên nước. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan đảm bảo cung cấp điện cho 

các trạm bơm tưới hoạt động hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ lấy nước phục vụ sản xuất. 

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về kế hoạch 

cung cấp điện năm 2022, nâng cao ý thức sử dụng điện, nước tiết kiệm, hiệu quả. 

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo: 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 diện tích khó khăn về cấp nước để có phương án bảo đảm cấp nước hoặc 

chuyển đổi cây trồng. Tổ chức nạo vét kênh mương, cửa lấy nước, thực hiện công 

tác thủy lợi nội đồng nhằm tăng khả năng dẫn, trữ nước; rà soát khả năng lấy nước 

từ hệ thống sông Hồng - Thái Bình, có phương án thay thế hoặc lắp đặt các trạm 

bơm dã chiến để chủ động lấy nước. Vận hành công trình thủy lợi, thực hiện các 

biện pháp đẩy nhanh tiến độ lấy nước trong các đợt điều tiết bổ sung nước từ các 

hồ chứa thủy điện; tuân thủ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ chuyên ngành về phương án 

lấy nước. Tổ chức tuyên truyền, thông tin đầy đủ về nguồn nước, lịch lấy nước và 

khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn người dân 

thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm, chống 

thất thoát, lãng phí nước. 

5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc 

các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường trong 

chỉ đạo, thực hiện kế hoạch điều tiết nước các hồ thủy điện bảo đảm nguồn nước 

phục vụ sản xuất và cân đối nguồn nước cho các nhu cầu thiết yếu đến cuối mùa cạn. 

6. Về lâu dài: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu các giải pháp 

căn cơ, lâu dài để hạn chế phải xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên nước, đề xuất  cơ chế chính sách phù hợp để 

huy động nguồn lực triển khai thực hiện. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 
- Các Công ty thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, 
  Tuyên Quang, Thác Bà; 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, 
  Trợ lý, Thư ký của TTgCP 
  và PTTg Lê Văn Thành, 
  các Vụ: CN, KTTH, QHĐP; 
- Lưu: VT, NN (2), Tuynh. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Cao Lục 
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