
 

KẾ HOẠCH 

Lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023 

    

Căn cứ Thông báo số 8073/TB-BNN-TCTL ngày 30/11/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 

2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ;  

Thực hiện công văn số 3449/UBND-KT1 ngày 19/12/2022 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023; Sở 

Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch lấy nước và phòng, chống hạn hán 

phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2023, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

- Phát huy năng lực các công trình thủy lợi hiện có, kết quả chống hạn 

trong những năm qua, chủ động đối phó với các tình huống, hạn chế đến mức 

thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. 

- Phấn đấu cấp đủ nước cho 25.130 ha lúa vụ Xuân năm 2023 và cây trồng 

khác.  

II. Nội dung kế hoạch 

1. Công tác chuẩn bị 

- Về tu sửa máy móc, thiết bị trạm bơm: Công ty TNHH MTV khai thác 

công trình thủy lợi tỉnh thay thế thiết bị, sửa chữa các tổ máy bơm đảm bảo 

100% các trạm bơm sẵn sàng vận hành lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân; giải 

tỏa, trục vớt rau bèo trên sông trục, kênh mương; tháo dỡ đăng vó và đập ngăn 

dòng chảy. 

- Về công tác nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải: Sở Nông 

nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh và chỉ đạo quyết liệt 

các xã, phường, thị trấn, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ nạo vét kênh 

mương để hoàn thành kế hoạch tỉnh giao và kịp thời phục vụ lấy nước vụ Xuân 

năm 2023. 

2. Kế hoạch lấy nước 

- Giai đoạn 1: Từ ngày 05/01/2023 ÷ 31/01/2023 (bao gồm 04 ngày Đợt 1 

xả nước của các hồ chứa thủy điện): Trong giai đoạn này hệ thống Bắc Hưng Hải 

điều hành cống Xuân Quan trữ nước hạ lưu; cống Báo Đáp, Kênh Cầu, Lực Điền 

điều tiết theo tình hình thực tế để thau rửa, giảm thiểu ô nhiễm trong hệ thống; 
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tranh thủ điều kiện thuận lợi về mực nước và chất lượng nước để lấy nước, phấn 

đấu đổ ải bình quân đạt 15% (3.770ha) kế hoạch gieo cấy lúa. 

- Giai đoạn 2: Từ ngày 01/02/2023 ÷ 28/02/2023 (bao gồm 08 ngày đợt 2 

xả nước của các hồ chứa thủy điện): Giai đoạn tập trung cao độ lấy nước đổ ải 

của tỉnh; các địa phương phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình 

thủy lợi tỉnh (Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi) tập trung chỉ đạo, huy 

động các trạm bơm, máy bơm vận hành hết công suất bơm lấy nước diện rộng 

toàn tỉnh, theo hướng lấy nước cho diện tích xa nguồn nước và diện tích có cốt 

đất cao trước, diện tích trũng thấp lấy sau, phấn đấu đổ ải đạt 85% diện tích còn 

lại. Trong giai đoạn này, Hệ thống Bắc Hưng Hải điều hành mực nước tại cống 

Kênh Cầu để các địa phương trong lưu vực lấy nước, cụ thể: 

+ 02 ngày (từ 0h ngày 01/02/2023 đến 24h ngày 02/02/2023) đầu Đợt 2 xả 

nước của hồ chứa thủy điện: Hệ thống Bắc Hưng Hải điều hành cống Xuân 

Quan, Báo Đáp trữ nước hạ lưu; cống Kênh Cầu khống chế mực nước thượng 

lưu từ +1,3m ÷ +1,5m các địa phương khu vực phía Bắc của tỉnh tập trung cao 

độ, huy động toàn bộ các trạm bơm, máy bơm vận hành tối đa công suất lấy 

nước đưa lên mặt ruộng, các địa phương phía Nam của tỉnh tranh thủ nguồn 

nước cho phép bắt đầu lấy nước. 

+ 06 ngày (từ 0h ngày 03/02/2023 đến 24h ngày 08/02/2023) tiếp theo Đợt 

2 xả nước của hồ chứa thủy điện: Hệ thống Bắc Hưng Hải điều hành cống Xuân 

Quan trữ nước hạ lưu; các cống Báo Đáp, Kênh Cầu, Lực Điền mở thông, các 

địa phương tập cao độ, huy động toàn bộ các trạm bơm, máy bơm lấy nước đổ ải 

trên diện rộng toàn tỉnh và cho các vùng khó khăn, những khu còn thiếu nước. 

Kết thúc giai đoạn 2, phấn đấu đổ ải cơ bản đạt 100% diện tích gieo cấy 

lúa vụ Xuân 2023 theo kế hoạch. 

- Giai đoạn 3: Giai đoạn tưới dưỡng: Tranh thủ mực nước cho phép các 

địa phương lấy nước trữ vào hệ thống sông trục, kênh chìm, các ao, đầm để tưới 

dưỡng cho lúa Xuân và cây trồng khác cho thời gian tiếp theo. 

(Chi tiết như bảng tổng hợp kế hoạch đổ ải kèm theo) 

3. Giải pháp 

- Tiếp tục kiểm tra, tu sửa, thay thế máy móc, thiết bị hệ thống máy bơm, 

đảm bảo 100% các công trình thủy lợi vận hành an toàn, hiệu quả trong quá trình 

tham gia lấy nước phục vụ sản xuất; nạo vét sông trục, kênh mương cửa cống, hố 

hút các trạm bơm và giải tỏa ách tắc, khơi thông hệ thống kênh mương dẫn nước. 

- Thường xuyên kiểm tra bờ vùng, bờ thửa để quản lý chặt chẽ nguồn 

nước, không để rò rỉ gây lãng phí nước, điều hành lấy nước hợp lý, khoa học và 

hiệu quả, tiết kiệm nước. 

- Tranh thủ những thời điểm mực nước cho phép, chủ động vận hành các 

trạm bơm hoạt động lấy nước sớm vào hệ thống (trước khi các hồ chứa xả nước 

về hạ du theo kế hoạch), để đảm bảo đủ nước đổ ải, làm đất, gieo trồng. 



- Khai thác hiệu quả cống Võng Phan, cống Triều Dương khi có triều 

cường, mực nước sông Luộc cho phép lấy nước vào hệ thống phục vụ sản xuất 

cho huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và các khu vực lân cận. 

- Những khu vực nguồn nước khó khăn lắp đặt các máy bơm dã chiến để 

lấy nước. Chuẩn bị dự phòng các loại vật tư, thiết bị sẵn sàng tu sửa, thay thế 

khắc phục khi có sự cố xẩy ra. 

- Khi mực nước nguồn xuống thấp, vận hành tối đa các trạm bơm cột nước 

thấp lấy nước cấp nguồn vào các sông trục, kênh mương để các trạm bơm trong 

nội đồng lấy nước đưa lên mặt ruộng. 

- Bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, chuyển đổi sang cây trồng cạn sử dụng ít 

nước tưới hơn đối với những vùng thường xuyên thiếu nước. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước, nhận định tình hình hạn hán; 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT kết quả phục vụ đổ 

ải định kỳ 5ngày/1lần. 

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ đổ ải; phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan xử lý những phát sinh, vướng mắc xảy ra. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tăng cường truyền thông về tình hình nguồn nước, hạn hán, thiếu nước 

tới nhân dân để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. 

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tích cực kiểm tra đồng ruộng; tuyên 

truyền, vận động nhân dân kịp thời làm đất để giữ nước, gieo cấy lúa theo đúng 

kế hoạch, trong khung thời vụ tốt nhất. 

- Phân công các phòng, ban đơn vị chuyên môn thường xuyên kiểm tra, hàng 

ngày tổng hợp kết quả đổ ải trên địa bàn và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

3. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên: 

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án lấy nước phòng, chống hạn 

hán, thiếu nước ứng với các tình hình nguồn nước xẩy ra, bảo đảm cấp nước đủ 

phục vụ sản xuất vụ Xuân 2023 trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi vận hành công trình 

thủy lợi lấy nước đổ ải hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm nước. 

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, nguồn 

nước, hạn hán để điều hành lấy nước hiệu quả phục vụ sản xuất; tổng hợp tiến độ 

đổ ải, công tác phục vụ của các trạm bơm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc 

và đề xuất giải pháp về Sở Nông nghiệp và PTNT. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác 

công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu 



quả các giải pháp, phương án và kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước năm 

2023. 

- Đề nghị Điện lực Hưng Yên bố trí cấp điện cho các trạm bơm tham gia 

hoạt động bơm lấy nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng điện và thời gian 

24/24giờ. 

- Đề nghị Trung ương quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây 

dựng Cụm công trình đầu mối Xuân Quan; đầu tư xây dựng cống kết hợp âu 

thuyền Nghi Xuyên, cụm công trình trạm bơm Nam Kẻ Sặt, để chủ động lấy 

nước trực tiếp từ sông Hồng, sông Luộc vào hệ thống Bắc Hưng Hải cấp nước 

phục vụ dân sinh, nông nghiệp và các ngành kinh tế khác trong lưu vực, thích 

ứng tốt hơn trong điều kiện ô nhiễm nguồn nước, biến đổi khí hậu giai đoạn hiện 

nay; UBND tỉnh quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi (các trạm 

bơm tưới, tưới tiêu kết hợp và cải tạo, nạo vét kênh mương xây dựng đã lâu, đến 

nay đã xuống cấp, hiệu quả phục vụ không cao)./. 

  
Nơi nhận: 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT  

- UBND tỉnh                           (để báo cáo);  

- Giám đốc Sở  

- Các Phó giám đốc; 

- Điện lực Hưng Yên (để phối hợp); 

- Đài PT&TH Hưng Yên; Báo Hưng Yên (để đưa tin); 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu VT. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Văn Kình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐỔ ẢI VỤ XUÂN NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SNN ngày        /12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên) 

TT 
Huyện, thị xã, 

thành phố 

Kế hoạch đổ ải 

(ha) 

Kế hoạch lấy nước (ha) 

Ghi chú Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 

Từ ngày 05/01/2023 ÷ 31/01/2023 Từ ngày 01/02/2023 ÷ 28/02/2023 Sau ngày 28/02/2023 

Tổng 25.130 3.770 21.360 

Lấy nước tích 

trữ vào hệ thống 

kênh mương, 

ao, đầm để tưới 

dưỡng cho lúa 

và cây trồng 

khác trong thời 

gian tiếp theo. 

 

1 Văn Lâm 2.000 200 1.800 

2 TX. Mỹ Hào 3.050 305 2.745 

3 Yên Mỹ 1.160 116 1.044 

4 Văn Giang 20 0 20 

5 Khoái Châu 1.500 225 1.275 

6 Kim Động 3.400 680 2.720 

7 Ân Thi 6.350 764 5.586 

8 TP. Hưng Yên 800 160 640 

9 Tiên Lữ 3.500 650 2.850 

10 Phù Cừ 3.350 670 2.680 
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