
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:         /SNN-TL
V/v thực hiện các giải pháp cấp bách, 

giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho 
hạ du lưu vực sông Hồng những tháng 

cuối năm 2021 và đầu năm 2022

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

             
Hải Dương, ngày       tháng 10 năm 2021

                                                      

Kính gửi: 
      - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
      - Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương;
      - Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương;
      - Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải.

Thực hiện công văn số 6135/BTNMT-TNN ngày 08/10/2021 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; công văn số 3722/UBND-VP ngày 12/10/2021 của UBND 
tỉnh Hải Dương về việc thực hiện các giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ 
thiếu nước cấp cho hạ du lưu vực sông Hồng những tháng cuối năm 2021 và đầu 
năm 2022 (sao gửi kèm theo).

Để chủ động, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước có thể xảy ra 
trên địa bàn, bảo đảm cân đối đủ nguồn nước cấp cho sản xuất nông nghiệp và 
dân sinh kinh tế trong vụ Đông Xuân 2021-2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp khai 
thác công trình thủy lợi chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung tại công văn số 1435/SNN-
TL ngày 30/8/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường thực hiện 
các giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa 
vụ Đông Xuân 2021-2022.

2. Lập kế hoạch sử dụng nước phù hợp trong điều kiện thiếu hụt nguồn nước, 
lấy nước phù hợp với thời gian, kế hoạch vận hành xả nước của các hồ chứa; phối 
hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong triển khai thống nhất mùa vụ, thời gian 
lấy nước phù hợp với kế hoạch vận hành xả nước các hồ chứa thủy điện theo lịch 
xả nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Xây dựng Phương án phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2021-2022 của địa 
phương, đơn vị; thẩm định, phê duyệt và chủ động bố trí kinh phí, nhân lực, 
phương tiện để triển khai thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác làm thủy lợi Đông Xuân 2021-2022, hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 
3044/QĐ-UBND ngày 20/10/2021. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về 
Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;                                          (để b/c)
- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Báo Hải Dương, Đài PTTH Hải Dương;
- Phòng NN và PTNT (Phòng Kinh tế) các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT, CCTL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Văn Cảnh
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