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BÁO CÁO 

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế nguồn nước sản xuất  

trên địa bàn huyện Đình Lập 
 

Thực hiện Chương trình số 03/CTr-SNN ngày 26/02/2021 của Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế nguồn nước 

sản xuất trên địa bàn tỉnh. Uỷ ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 1613/UBND-

KT NGÀY 10/12/2020 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI 

PHÁP PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC TRONG MÙA KHÔ NĂM 

2020 - 2021 

Thực hiện Công văn số 1613/UBND-KT ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh, 

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tập 

trung triển khai thực hiện (Công văn số 70/UBND-NN ngày 19/01/2021) trong đó 

tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác chỉ 

đạo, vận hành các công trình thủy lợi; Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, 

thủy văn; Tổ chức rà soát, đánh giá xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, 

thiếu nước. Rà soát, thống kê các diện tích thường xuyên khó khăn về nguồn nước 

để chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với tình hình thiếu nước; Tiếp 

tục chỉ đạo, vận động, huy động các lực lượng tổ chức nạo vét kênh mương, cửa 

lấy nước; Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình nguồn nước tới người 

dân để nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước tiết kiệm… 

II. TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ( 

DÒNG CHẢY DUNG TÍCH TRỮ CỦA CÁC HỒ CHỨA NƯỚC) 

1.  Tổng quan về tình hình công trình thủy lợi trên địa bàn 

1.1. Hệ thống công trình đầu mối (bao gồm tất cả các công trình thủy lợi 

trên địa bàn huyện) 

Trên địa bàn huyện Đình Lập hiện có tổng số 92 công trình thủy lợi, trong 

đó Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Đình Lập quản lý 14 công trình (5 hồ, 9 

đập dâng), Công ty cổ phần chè Thái Bình Lạng Sơn quản lý 1 công trình Hồ thủy 

điện Pắc Làng, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn quản lý, khai thác 77 công 

trình. Nhân dân tự đầu tư xây dựng và nhà nước hỗ trợ xi măng được khoảng trên 

773 công trình thủy lợi nhỏ.  

1.2. Hệ thống kênh mương 

Tổng chiều dài kênh mương đã kiên cố là 137,87km/197,3km đạt tỉ lệ kiên 

cố là 69,88%. 

1.3. Năng lực phục vụ thực tế của các hệ thống 

Năng lực phục vụ tưới của các công trình trên địa bàn là 1.490ha, trong đó: 

vụ xuân 600ha, vụ mùa 890ha. 
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2. Báo cáo tình hình nguồn nước, dự báo nguồn nước 

1.1. Tình hình mưa tính đến thời điểm hiện tại: Tổng lượng mưa đo được từ 

đầu năm đến nay là 42,3mm 

1.2. Tình hình, dự báo nguồn nước (tình hình mực nước sông suối, hồ chứa, 

so sánh với các năm trước) 

BBưướớcc  vvààoo  đđầầuu  vvụụ  ĐĐôônngg  xxuuâânn  22002200  --  22002211  đđiiềềuu  kkiiệệnn  tthhờờii  ttiiếếtt  kkhhôô  hhạạnn  llààmm  

ggiiảảmm  dòng chảy trên các sông suối, dung tích trữ nước của các hồ chứa nước trên 

địa bàn giảm so với năm trước và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, diện tích gieo 

trồng vụ Đông xuân.  

1.3. Dự báo tình hình nguồn nước đến hết mùa mưa năm 2021, khả năng cấp 

nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021. 

Hiện tại ngoài hồ Khe Khoang mực nước chỉ đạt 20% dung tích, có khả 

năng thiếu nước phục vụ sản xuất, còn lại các hồ khác vẫn đảm bảo mực nước 

đảm bảo tưới cho lúa, hoa màu vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021. 

III. PHƯƠNG ÁN CẤP NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, CỤ 

THỂ DỰ KIẾN DIỆN TÍCH TƯỚI, DIỆN TÍCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY 

TRỒNG, DIỆN TÍCH KHÔNG CANH TÁC ( DO KHÔNG BẢO ĐẢM CẤP 

NƯỚC) 

1. Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021 

- Diện tích trồng trọt: 1.400 ha (trong đó: lúa xuân: 340ha, Rau màu và cây 

công nghiệp ngắn ngày 1.060ha). 

- Tổng diện tích có khả năng cấp nước trong phạm vi công trình 600ha. 

- Diện tích ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách 800ha. 

2. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích không canh tác (do 

không bảo đảm cấp nước) 

Đối với diện tích không đủ nước và không chủ động nguồn nước thì chuyến 

đổi sang cây trồng khác có nhu cầu nước ít hơn và thời gian ngắn hơn so với trồng 

lúa, diện tích khoảng 500ha. 

IV. VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG HẠN; TÌNH HÌNH 

QUẢN LÝ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHỐNG HẠN; BỐ TRÍ 

KINH PHÍ HỖ TRỢ CHỐNG HẠN NĂM 2021 

1. Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn 

Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, UBND huyện đã xây dựng Kế 

hoạch số 65/KH-UBND ngày 03/3/2021 về việc triển khai các giải pháp phòng, 

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

năm 2020 - 2021. Với các biện pháp phòng chống hạn chính: 

1.1. Biện pháp phi công trình 

a) Đối với sản xuất nông nghiệp 

- Các đơn vị xây dựng phương án chống hạn cụ thể cho địa bàn quản lý; 

tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn để kịp thời triển khai các giải pháp chống 

hạn thích hợp, giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất do hạn hán gây ra. 
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- Rà soát, cập nhật cân đối nguồn nước, thường xuyên kiểm tra mực nước 

các hồ chứa để xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, phù hợp với khả năng 

nguồn nước, trong đó ưu tiên nước cho sinh hoạt, nước uống cho gia súc, tưới cho 

cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao và các hoạt động sản xuất công nghiệp khi 

hạn hán xảy ra. 

- Trên cơ sở tính toán nguồn nước hiện có, hướng dẫn nhân dân sử dụng 

giống và bố trí các loại cây trồng hợp lý. Đối với các vùng trồng lúa đảm bảo 

nguồn nước tưới suốt vụ thì chủ động tập trung thâm canh theo vùng để tiết kiệm 

nước; đối với diện tích không đảm bảo cho trồng lúa thì chuyển sang cây trồng 

khác có nhu cầu nước ít hơn và thời gian ngắn hơn so với trồng lúa; diện tích 

không có nước chủ động tạm dừng hoặc chuyển sang cây trồng có khả năng chịu 

hạn, nhu cầu sử dụng ít nước. 

- Tăng cường công tác quản lý phân phối và sử dụng nguồn nước tiết kiệm 

(áp dụng phương pháp tưới luân phiên, tưới tiết kiệm nước....), hạn chế thất thoát 

nước, đồng thời có biện pháp chống thấm, giảm lượng nước rò rỉ đến mức thấp 

nhất. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình hạn hán đến tận nơi sản 

xuất nhằm ứng phó kịp thời và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người sản xuất; 

- Tuyên truyền hướng dẫn Nhân dân sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt 

và sản xuất, nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc phương án chống hạn ở 

các địa phương và các đơn vị cung cấp nước. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm 

các trường hợp tự ý ngăn chặn, đắp, đào, xẻ kênh lấy nước không theo kế hoạch 

tưới. 

- Khuyến khích áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước (như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt…) và triển khai nhân 

rộng các mô hình này. 

- Căn cứ tình hình thực tế và dự báo của các cơ quan khí tượng, thủy văn để 

kịp thời điều chỉnh lịch mùa vụ, nuôi trồng thủy sản cho phù hợp. 

- Phát động và huy động các lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện 

tham gia phòng, chống hạn (tuyên truyền cảnh báo hạn hán, nạo vét kênh mương, 

khơi thông dòng chảy, đắp đập tạm...). 

b) Đối với cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp 

- UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi 

trên địa bàn tính toán, cân đối dành nước ưu tiên cho cấp nước sinh hoạt, công 

nghiệp cho đến hết năm 2021. Theo dõi, nắm bắt tình hình thiếu nước sinh hoạt, 

đề xuất các biện pháp cấp nước thích hợp. 

- Các đơn vị cấp nước sinh hoạt có kế hoạch đảm bảo cấp nước sinh hoạt 

cho người dân, các khu vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn quản lý khi hạn hán 

xảy ra. 

- Tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ dân đầu tư xây dựng các 

công trình cấp nước nhỏ lẻ phục vụ sinh hoạt, không để thiếu nước sinh hoạt và 

bùng phát dịch bệnh do hạn hán kéo dài. 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển rừng, bảo vệ rừng đầu 

nguồn và trồng rừng theo quy hoạch để tăng độ che phủ, tăng nguồn sinh thủy. 

1.2. Biện pháp công trình 

- Phát động và thực hiện tốt phong trào ra quân làm thủy lợi, xây dựng hệ 

thống nước sinh hoạt, phát dọn kênh mương phục vụ cho dẫn nước đến nơi sản 

xuất đạt hiệu quả tránh thất thoát, lãng phí. 

- Chủ động xây dựng các phương án lắp đặt các trạm bơm dầu tại vị trí các 

cống lấy nước để bơm nước từ dung tích chết của các hồ, ao, sông, suối kịp thời 

phục vụ sản xuất. 

- Chủ động sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp địa phương sửa chữa các 

công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ; nạo vét kênh mương, khơi thông dòng 

chảy và đắp đập tạm để trữ nước. 

- Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Tình hình quản lý sử dụng trang thiết bị phục vụ chống hạn 

Hiện tại trên địa bàn huyện mới trang bị được 02 máy bơm dầu để nhân dân 

thực hiện công tác phòng chống hạn. Còn lại khi hạn hán sảy ra sẽ huy động nhân 

dân sử dụng các phương tiện máy bơm của các hộ gia đình. 

3. Bố trí kinh phí hỗ trợ chống hạn năm 2021 

Năm 2021 kinh phí phân bổ thực hiện sửa chữa, nâng cấp công trình thủy 

lợi là 2.210 triệu, trong đó: Thực hiện sửa chữa, nâng cấp 1.670 triệu đồng; Hỗ trợ 

kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 540 triệu đồng. 

Ngoài ra trên cơ sở tổng hợp tình hình cụ thể hạn hán của các đơn vị, 

UBND huyện sẽ có kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của huyện để thực 

hiện hỗ trợ chống hạn (sửa chữa, nạo vét kênh mương, bơm nước chống hạn). 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xem xét, bố trí kinh 

phí đầu tư làm tuyến mương nối từ cuối mương Nà Ngạnh ra phục vụ tưới cho khu 

Nà Trác thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi; Trang bị máy bơm nước để phục vụ 

công tác phòng chống hạn cho các địa phương./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Chi cục Thủy lợi tỉnh;                                                                   

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Phòng NN và PTNT huyện; 

- Lưu: VT.          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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