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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán,  

thiếu nước Đông Xuân 2021-2022  
 

Thực hiện Công văn số 475/SNN-TL ngày 24/3/2022 của Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước, 

bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022. Uỷ ban nhân 

dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

1. Công tác chỉ đạo 

Thực hiện Công văn số 475/SNN-TL ngày 24/3/2022 của Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn về việc tăng cường phòng, chống hạn hán, thiếu nước, 

bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, 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 449/UBND-NN ngày 01/4/2022) 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… 

2. Tình hình nguồn nước trong công trình thủy lợi 

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

- 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 93 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 78 

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.  

- Hệ thống kênh mương 

Tổng chiều dài kênh mương đã kiên cố là 142,3km/199,8km đạt tỉ lệ kiên 

cố là 71,12%. 

- Năng lực phục vụ thực tế của các hệ thống 
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Năng lực phục vụ tưới của các công trình trên địa bàn là 1.490ha, trong 

đó: vụ xuân 600ha, vụ mùa 890ha. 

2.2. Báo cáo tình hình nguồn nước, dự báo nguồn nước 

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

đầu năm đến nay là 165,1mm 

- Tình hình, dự báo nguồn nước  

Bước vào đầu vụ Đông xuân 2021 - 2022 điều kiện thời tiết khô hạn làm 

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

trên địa bàn giảm và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, diện tích gieo trồng vụ 

Đông xuân.  

Hiện tại ngoài hồ Khe Khoang mực nước chỉ đạt 32% 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 2021 - 2022. 

3. Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022 

- 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. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, sớm 

hoàn thiện thủ tục để thực hiện 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; Sửa 

chữa công trình đập, mương Pàn Mò thôn Quyết Tiến, xã Bính Xá; Trang bị 

máy bơm nước để phục vụ công tác phòng chống hạn cho các địa phương khi có 

hạn hán xảy ra. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 

 
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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