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Kính gửi:  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL tỉnh Hưng Yên. 
  

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-TCTL-QLCT ngày 03/01/2023 của Tổng 

cục Thủy lợi về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 

2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ; thời gian lấy nước Đợt 1 

sẽ bắt đầu từ 0h00’ ngày 06/01 đến 24h00’ ngày 09/01/2023 (04 ngày); trong 

thời gian trên mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội được duy trì trung bình 

khoảng 1,7m. Để đảm bảo tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa 

thủy điện cho công tác lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 

2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

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

- Tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các đơn vị thi công đẩy 

nhanh tiến độ nạo vét kênh mương và đắp đê Bắc Hưng Hải, sớm hoàn thành kế 

hoạch tỉnh giao để kịp thời khai thác công trình thủy lợi lấy nước phục vụ gieo 

cấy lúa vụ Xuân 2023. Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà 

thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình liên quan đến công trình 

thủy lợi, đồng thời hoàn thành việc hoàn trả lại các công trình thủy lợi, khơi 

thông, thanh thải các đập ngăn, bờ vây và vật cản xong trước ngày 06/01/2023 

để đảm bảo việc lấy nước. 

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

vận động, hướng dẫn nhân dân sớm thu hoạch diện tích cây vụ đông đang canh 

tác trên đất trồng lúa, kịp thời làm đất để giữ nước và tăng cường gia cố bờ 

vùng, bờ thửa, chống thất thoát, lãng phí nước. 

- Tổ chức trực ban để chỉ đạo, điều hành và xử lý kịp thời sự cố xẩy ra; 

tổng hợp tình hình phục vụ sản xuất trên địa bàn gửi về Sở Nông nghiệp và 

PTNT (qua Chi cục Thủy lợi, điện thoại: 02213.863.725) 

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

- Tiếp tục kiểm tra, tổ chức giải tỏa ách tắc trên hệ thống dẫn nước, đặc 

biệt kênh dẫn, cửa lấy nước; tu sửa, thay thế máy móc, thiết bị bảo đảm 100% 

các công trình thủy lợi tham gia lấy nước đổ ải vận hành an toàn, hiệu quả. Tập 

trung đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nạo vét kênh mương, cửa cống, 

hố hút các trạm bơm sớm hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. 

- Theo dõi sát mực nước trên hệ thống sông, kênh trục, ngay khi đủ điều 

kiện, tổ chức vận hành tối đa công suất các trạm bơm để lấy nước đưa lên mặt 



ruộng (khi thấy cần thiết); đồng thời tích cực trữ nước vào hệ thống kênh trục, ao, 

đầm, các vùng trũng để có nước phục vụ sản xuất cho thời gian tiếp theo. 

- Lắp đặt máy bơm dã chiến bơm nhiều cấp và huy động mọi phương tiện 

tham gia lấy nước đổ ải cho diện tích gieo cấy lúa ở vùng cao, vùng xa, những 

diện tích nhỏ lẻ khó khăn về nguồn nước. 

- Bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra các 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 phù hợp với từng địa phương. Tranh thủ triều cường, 

mực nước sông Luộc cho phép, vận hành cống Võng Phan, cống Triều Dương 

để lấy nước vào hệ thống phục vụ sản xuất cho huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và các 

khu vực lân cận. 

- Tổ chức trực ban lãnh đạo và cán bộ theo dõi chặt chẽ mực nước trên 

các hệ thống sông, kênh trục, tình hình thời tiết để chỉ đạo, điều hành và xử lý 

kịp thời sự cố xẩy ra; phân công cán bộ, công nhân trực trạm bơm, các cống lấy 

nước quan trọng 24h/24h trong ngày. 

- Thường xuyên báo cáo kết quả, tình hình phục vụ lấy nước về Sở Nông 

nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi, điện thoại: 02213.863.725). 

3. Đề nghị Công ty Điện lực Hưng Yên cấp điện cho các trạm bơm tham 

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

gian 24h/24h. 

4. Giao Chi cục Thủy lợi tổng hợp và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về kết quả, tình hình phục vụ lấy nước, những khó khăn, vướng 

mắc của các đơn vị; cập nhật diện tích có nước trên địa bàn trước 15h00’ hàng 

ngày lên trang thông tin https://capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác CTTL tỉnh Hưng Yên khẩn trương 

tổ chức thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Các Phó giám đốc; 
- Công ty Điện lực Hưng Yên (để phối hợp); 
- Chi cục Thuỷ lợi; 
- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

Nguyễn Văn Kình 
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