
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số:  128/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Tràng Định, ngày 18 tháng 5  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ 

sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2022 

 trên địa bàn huyện Tràng Định 

  

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND huyện 

Tràng Định về triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm 

nghiệp huyện Tràng Định năm 2022. 

 Để chủ động ứng phó và đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt 

và sản xuất vụ Đông - Xuân năm 2021 - 2022 đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Ủy 

ban nhân dân huyện Tràng Định xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp 

phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh 

mùa khô năm 2022, với một số nội dung chủ yếu như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Nhằm chủ động phòng ngừa hạn hán, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản 

xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2021-2022 trong trường hợp có hạn hán 

xảy ra trên địa bàn huyện.  

- Đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời khi hiện tượng hạn hán, thiếu 

nước xảy ra để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về sản xuất, đảm bảo an sinh, kinh tế.  

- Kịp thời huy động mọi nguồn lực để phục vụ công tác chống hạn khi 

xảy ra hạn hán và tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống hạn 

hán, thiếu nước.  

- Tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng chống thiếu nước sinh hoạt, đảm bảo thực hiện tốt trữ nước phục vụ nhu 

cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do 

hạn hán, gây ra.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao tính chủ 

động, tích cực của người dân trong việc phòng chống, ứng phó hạn hán.  

- Chủ động điều tiết, dự trữ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, 

nhất là cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người, gia súc trên địa bàn các xã vùng 

khan hiếm nước.  

2. Yêu cầu   
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- Các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện nắm bắt 

kịp thời tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn để kịp thời triển khai giải pháp 

phòng, chống phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương.  

- Đảm bảo kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó nếu có hiện tượng 

hạn hán, thiếu nước xảy ra.  

- Các giải pháp phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả phòng chống hạn hán, 

thiếu nước.  

- Sử dụng kinh phí thực hiện công tác ứng phó hạn hán, thiếu nước đảm 

bảo kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy trình, quy định.  

II. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI HẠN HÁN THIẾU NƯỚC  

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia 

những tháng đầu năm 2022. Nhận định xu thế khí hậu từ tháng 01 đến tháng 

6/2022 như sau:  

- Nhiệt độ: Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ và các vùng lân cận có xu hướng ở 

mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN) trong thời kỳ tháng 01 đến 

tháng 3/2022 và có khả năng ở mức xấp xỉ trên trong thời kỳ từ tháng 4 đến 

tháng 6/2022. Trong các tháng đầu mùa hè tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ 

nắng nóng có xu hướng xuất hiện tương đương với TBNN nhưng không gay gắt 

và kéo dài. 

- Lượng mưa: Khu vực Bắc Bộ và các vùng lân cận tháng 01-02/2022, có 

nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn với tổng lượng mưa (TLM) phổ biến từ 10-

20mm/tháng, riêng vùng núi phía Bắc có mưa và mưa rào với TLM phổ biến từ 

30-60mm. Tháng 3-5/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 10-20% so với TBNN. 

Tháng 6/2022 TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. 

Do vậy, để chủ động đối phó với tình huống hạn hán, thiếu nước xảy ra, 

sẵn sàng phương án ứng phó, chuẩn bị nhân, vật lực để kịp thời triển khai các 

giải pháp giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về sản xuất, đảm bảo an sinh, kinh tế, 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần triển khai thực hiện các giải pháp như sau:  

1. Giải pháp quản lý vận hành công trình 

 - Đối với nước sinh hoạt:  

+ Thành lập Ban quản lý các công trình nước sinh hoạt tập trung; người 

dân theo dõi và sử dụng các nguồn nước nhỏ lẻ một cách hợp lý. 

+ Thực hiện cấp nước khoa học với phương châm xa cấp trước, gần sau. 

Cấp đến trung tâm xã, xóm để thuận tiện cho các hộ gia đình.  

+ Thường xuyên kiểm tra, theo dõi mực nước ở các hồ, bể công cộng và 

các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện để kịp thời nắm 

bắt và xử lý kịp thời khi thiếu nước.  

- Đối với sản xuất nông nghiệp: Bao gồm các xã vùng thấp có diện tích 

đất trồng lúa chiếm đa số. Hệ thống công trình thủy lợi chủ yếu tập trung ở vùng này.  
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+ Ưu tiên khu cao tưới trước, khu trũng tưới sau để tăng hiệu quả tưới, tiết 

kiệm nguồn nước;  

+ Tăng cường công tác quản lý, điều tiết nguồn nước kịp thời theo kế 

hoạch. Việc phân phối nước phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị quản 

lý khai thác công trình thủy lợi với các tổ chức, cá nhân, hộ dùng nước và bám 

sát lịch thời vụ gieo trồng, nhu cầu dùng nước của cây trồng.  

+ Thường xuyên theo dõi mực nước trên các sông, hồ để chủ động điều tiết 

nước hợp lý, tiết kiệm; bơm trữ vào các khu vực ao, hồ, vùng trũng để dự trữ. 

- Khẩn trương hoàn thành các công trình, hạng mục công trình thủy lợi 

phục vụ tưới để kịp thời đưa vào phục vụ sản xuất.  

- Tổ chức nạo vét, phát dọn kênh mương, khơi thông cống rãnh, dòng 

chảy, khắc phục ngay những chỗ hư hỏng, rò rỉ để chống thất thoát nước. 

 - Chuẩn bị sẵn sàng phương án lắp đặt các trạm bơm dã chiến điện, dầu 

trên các tuyến kênh, kênh tiêu, ao, đầm, hồ tại các vị trí thuận lợi để tận dụng 

cấp nước tưới.  

2. Giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng  

Những diện tích lúa nước thường xuyên bị thiếu nước qua các năm. Nên 

khuyến cáo, vận động bà con nông dân chuyển đổi cây trồng khác như: Cây ngô, 

rau, đậu các loại... nhằm tiết kiệm được nước nhưng mang lại hiệu quả kinh tế 

cao trong sản xuất.  

3. Giải pháp thông tin tuyên truyền  

- Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền vận 

động nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc sử dụng nước tiết kiệm; phổ biến 

các phương pháp tưới tiết kiệm, khoa học nhằm tiết kiệm nước.  

- Tuyên truyền để nhân dân hiểu việc biến đổi khí hậu như hiện nay hạn 

hán có thể xảy ra; trên cơ sở đó, cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, để 

giảm thiệt hại về vật chất cho nhân dân.  

- Vận động nhân dân tích cực tham gia làm thủy lợi, nạo vét phát dọn 

kênh mương, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, tận dụng tối đa nguồn nước hiện 

có. Thực hiện tưới tiết kiệm, tưới vừa đủ cho nhu cầu cây trồng, giữ bờ bao, bờ 

thửa để lợi dụng khả năng trữ nước ở mặt ruộng, tránh tưới liên tục, tràn lan từ 

thửa này sang thửa khác.  

4. Kinh phí tổ chức thực hiện  

Nguồn kinh phí thu từ quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện các giải pháp 
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phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh 

mùa khô năm 2022, như sau:  

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước 

theo kế hoạch.  

- Khi hạn hán xảy ra căn cứ tình hình thực tế phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ động, chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng 

phương án cấp nước cho các xã, thôn, khu vực có khả năng thiếu nước sinh hoạt, 

sản xuất làm cơ sở để xây dựng dự toán và cấp nước hợp lý.  

- Tổ chức tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân các biện pháp 

phòng chống, ứng phó hạn hán, trong các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản, nước sinh hoạt, và các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. 

 - Đối với lĩnh vực Trồng trọt: Khuyến cáo nhân dân xuống giống theo 

đúng lịch thời vụ và phù hợp với khả năng đáp ứng nguồn nước của từng địa 

phương; sử dụng các giống thích nghi với điều kiện hạn hán.  

- Đối với lĩnh vực chăn nuôi: Hướng dẫn người dân dự trữ thức ăn, nước 

uống cho đàn vật nuôi; các biện pháp vệ sinh tiêu độc, sát trùng chuồng trại, 

phòng ngừa các loại dịch bệnh thường xảy ra đối với gia súc, gia cầm trong mùa 

khô; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời các ổ dịch để có biện 

pháp ứng phó.  

- Đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản: Hướng dẫn người dân biện pháp 

phòng chống ứng phó hạn hán, sương muối trong lĩnh vực thủy sản, theo dõi 

tình hình biến động của thời tiết và môi trường nước để khuyến cáo người dân 

sản xuất cho phù hợp; hướng dẫn người dân bố trí thời vụ nuôi thủy sản theo 

tình hình thực tế tại địa phương.  

- Đối với lĩnh vực nước sinh hoạt: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

tăng cường công tác kiểm tra, các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn huyện 

để đánh giá mực nước hiện trạng chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng kịp thời khắc 

phục những hư hỏng, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.  

- Đối với lĩnh vực thủy lợi: Khảo sát các hệ thống công trình thủy lợi trên 

địa bàn huyện để kịp thời duy tu, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp; 

thực hiện việc nạo vét khu vực cửa cống, tràn lấy nước, hệ thống kênh mương, 

đắp đập,... để tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát, lãng phí; đặc biệt là 

các cửa cống phải đảm bảo an toàn, hiệu quả.  

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện  

- Chủ động xây dựng và phát sóng các chuyên mục, các bài viết hướng 

dẫn, tuyên truyền biện pháp phòng, chống, ứng phó hạn hán để người dân biết 

và thực hiện, đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân tích cực, chủ động 

trong việc trữ nước mưa trong mùa mưa để phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi trong 

mùa hạn năm 2022.  
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền, dành thời lượng phù hợp để phát các bản tin, các 

chuyên mục về các dự báo, công tác phòng, chống, ứng phó hạn hán...  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  

- Đề xuất kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện 

các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước.  

- Kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng nguồn kinh 

phí đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tham mưu xây dựng dự toán 

bố trí kinh phí đảm bảo công tác phòng, chống hạn mùa khô năm 2022 và xây 

dự trù kinh phí cấp nước sinh hoạt cho các xã vùng cao của huyện.  

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện  

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tuyên truyền, vận động nhân dân 

tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm nhằm hạn 

chế các tác nhân để bảo vệ môi trường nước không bị ô nhiễm.  

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

 Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra chất lượng xây dựng công trình 

cấp nước; quản lý nguồn nước theo quy định.  

6. Văn Phòng HĐND và UBND huyện  

Phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát chất 

lượng nước tại các đơn vị cấp nước theo quy định.  

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng nội dung 

tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường vào chương trình giáo dục kỹ 

năng sống cho học sinh. 

 - Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tuyên truyền vận động các 

em học sinh sử dụng nước tiết kiệm đồng thời có kế hoạch vận hành và phát huy 

tốt hiệu quả các thiết bị lọc nước, trữ nước đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt 

cho học sinh trong các trường học trong mùa khô năm 2022.  

8. Điện lực Tràng Định  

Đảm bảo cung cấp liên tục nguồn điện cho trạm bơm nước của nhà máy 

nước để vận hành cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.  

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các Đoàn thể huyện  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp 

tích cực trữ nước mưa khi có mưa bằng nhiều hình thức như: tận dụng các dụng 

cụ tích trữ nước đã được hỗ trợ.  

- Dự trữ nước mưa trong các ống hồ vải địa, bể vuông, bể lu, đào hố trải 

bạt, các biện pháp truyền thống khác ở địa phương. 
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 - Tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc sử dụng nước tiết 

kiệm, hiệu quả. 

 - Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ để làm tốt công tác tuyên truyền, 

vận động người dân tham gia bảo vệ, khai thác và sử dụng các công trình nước 

sinh hoạt trên địa bàn huyện một cách hợp lý, hiệu quả.  

10. Hạt Kiểm lâm huyện 

- Kiểm tra công tác quản lý, xây dựng phương án kế hoạch cụ thể đảm 

bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra, sẵn sàng huy động lực 

lượng, phương tiện chữa cháy rừng, tập trung lực lượng canh giữ thường xuyên, 

nghiêm ngặt những nơi xung yếu, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị các phương tiện 

chữa cháy. 

- Phối hợp với UBND các xã tuyên truyền, khuyến cáo người dân, chủ 

rừng thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. 

- Rà soát phương án phòng cháy chữa cháy rừng, xác định khu vực trọng 

điểm, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “Bốn tại 

chỗ” phù hợp với từng vùng, từng khu vực; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, 

các ngành và chủ rừng. Phối hợp cùng các đơn vị, lực lượng để kịp thời ứng phó 

khi xảy ra tình huống xấu. 

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các 

đoàn thể nhân dân tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm trong sản xuất, sinh hoạt.  

- Huy động bà con nhân dân phát quang, vệ sinh, khơi thông rãnh mương 

xung quanh các hồ vải địa.  

- Tổ chức kiện toàn ban quản lý thủy nông các xã để phục vụ công tác dẫn 

nước vào ruộng đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. 

- Huy động nhân dân thực hiện công tác nạo vét kênh mương, tổ chức đắp 

bờ giữ nước mưa trong ruộng để làm đất, gieo sạ; tận dụng mọi nguồn nước hồi 

quy từ các suối, kênh tiêu để phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

- Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch phòng, chống hạn 

năm 2022 trên bàn xã, thị trấn.  

- Quán triệt và phổ biến cho nhân dân về chủ trương sử dụng giống trung 

và ngắn ngày theo lịch thời vụ của để gieo sạ nhằm rút ngắn thời gian tưới.  

- Rà soát, kiểm tra những vùng khó khăn về nước tưới để có phương án 

vận động nhân dân chuyển sang các cây trồng cạn khác có khả năng chịu hạn cao.  

12. Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tràng Định 

Kiểm tra công tác quản lý, khai thác vận hành tích nước đối với hồ, đập 

trong phạm vi quản lý. Thực hiện báo cáo tình hình mực nước hồ, các sự cố gây 
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mất an toàn,... kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện (qua Phòng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn huyện). 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban và các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các 

cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND huyện qua (phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn) để xem xét, giải quyết./. 
 
 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; (b/c)         
- Thường trực Huyện ủy; (b/c)                                                                                             
- Thường trực HĐND huyện;               

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;    

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện;                           

- Các Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện;  

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;               

- Lưu: Văn thư, (NN&PTNT).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Như Bách 
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