
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:             /SNN-TL
V/v tăng cường phòng, chống hạn hán, 
thiếu nước và tích cực lấy nước phục vụ 

sản xuất vụ Chiêm Xuân 2022

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

             
      Hải Dương, ngày       tháng 01 năm 2022

                                                      

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 150/VPCP-NN ngày 07/01/2022 của Văn phòng 
Chính phủ; công văn số 57/UBND-VP ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước, bảo đảm nguồn 
nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân (có văn bản gửi kèm theo); công điện số 
69/CĐ-TCTL-QLCT ngày 12/01/2022 của Tổng cục Thủy lợi về việc chuẩn bị lấy 
nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và 
Đồng bằng Bắc Bộ, đợt 2 lấy nước sẽ bắt đầu thực hiện từ 0 giờ 00’ ngày 
15/01/2022 đến 24 giờ 00’ ngày 22/01/2022 (08 ngày); Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam sẽ thực hiện vận hành phát điện gia tăng trước thời điểm lấy nước khoảng 2 - 
3 ngày để đảm bảo mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội được duy trì từ 1,9m trở 
lên. Đây là đợt lấy nước trọng tâm, dòng chảy duy trì ở mức cao nên các công trình 
thủy lợi sẽ có điều kiện thuận lợi để lấy nước.

Để tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước, bảo đảm nguồn nước phục 
vụ sản xuất vụ Đông Xuân, trước mắt là cung cấp đủ nước đổ ải phục vụ gieo cấy 
vụ Chiêm Xuân 2022 đúng thời vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các 
huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi tích cực 
chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện kế hoạch lấy nước, đưa nước đổ ải phù hợp với kế 
hoạch gieo cấy, cơ cấu thời vụ gieo trồng của địa phương, phù hợp với thực tế 
nguồn nước và lịch xả nước từ các hồ thủy điện; chủ động tận dụng thời gian mực 
nước trên hệ thống sông trục được dâng cao, đảm bảo chất lượng để tích cực lấy 
nước, phấn đấu cơ bản hoàn thành đổ ải xong trong thời gian lấy nước đợt 2. 

Đối với các địa phương, đơn vị lấy nước trực tiếp từ hệ thống sông ngoài 
phải tận dụng tối đa các đỉnh triều để lấy nước và trữ nước vào hệ thống kênh trục, 
tăng diện tích tưới ải tự chảy; lưu ý phải thường xuyên quan trắc độ mặn, tình trạng 
xâm nhập mặn ở các cửa lấy nước từ sông ngoài để chủ động lấy nước vào đồng 
đảm bảo chất lượng.

Đối với thành phố Chí Linh phải quản lý chặt chẽ nguồn nước trong các hồ 
chứa, không được tháo nước để khai thác thuỷ sản hoặc các mục đích khác. 
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2. Hướng dẫn, đôn đốc người dân thực hiện làm đất để giữ nước trên  ruộng, 

tăng cường  gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện 
tích đã được cấp đủ nước.

3. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa hệ thống công trình, máy móc, 
thiết bị, đảm bảo 100% máy móc thiết bị, công trình hoạt động tốt để phục vụ sản 
xuất; đồng thời chủ động triển khai kế hoạch phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 
2021-2022 của địa phương, đơn vị.

4. Bố trí lực lượng thường trực tại Văn phòng và các công trình thủy lợi đầu 
mối trong thời gian công trình vận hành lấy nước, đảm bảo lấy nước hiệu quả và an 
toàn.

5. Phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc và định kỳ báo cáo kết quả 
diện tích có nước, tình hình vận hành công trình, MMTB, mực nước, độ mặn,… về 
Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi, số 2B Nguyễn văn Tố, TP Hải 
Dương, điện thoại 02203859660 hoặc 0978474766) trước 14 giờ hàng ngày.

6. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung công văn của Sở Nông nghiệp 
và PTNT: Số 1435/SNN-TL ngày 30/8/2021 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; số 1778/SNN-TL ngày 21/10/2021 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; số 1901/SNN-TL ngày 08/11/2021 
về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 
2021-2022; số 2262/SNN-TL ngày 30/12/2021 về việc khắc phục tình trạng ô 
nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi, đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất, 
dân sinh, kinh tế.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các 
doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi chỉ đạo, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuỷ lợi;
- UBND tỉnh;                                         (để b/c)
- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- 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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