
  
 
 Kính gửi:  

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

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

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hưng Yên trong 10 ngày tới 

trên địa bàn tỉnh khả năng có mưa là rất thấp; tình hình nguồn nước trên sông 

Hồng thời gian qua suy giảm (mực nước trung bình tại thượng lưu cống Xuân 

Quan đạt +0,96m thấp hơn mực nước thiết kế 0,89m), mực nước trong hệ thống 

kênh trục Bắc Hưng Hải xuống thấp hơn mực nước thiết kế khoảng (0,3÷0,4)m, 

nhiều trạm bơm không có đủ nguồn nước để vận hành tưới dưỡng cho cây trồng, 

thực trạng trên sẽ gây hạn hán, thiếu nước cho khoảng trên 4.400ha diên tích lúa. 

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2023, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các hộ dùng nước tích cực kiểm tra 

đồng ruộng, nạo vét khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh tiểu thủy lợi. 

- Hướng dẫn nhân dân tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa chống thất 

thoát, lãng phí nước và có biện pháp sử dụng nguồn nước trong ao, đầm để phục 

vụ tưới cho cây trồng trong trường hợp hạn hán, thiếu nước. 

- Chỉ đạo phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, tổng hợp tình hình 

hạn hán, thiếu nước, những khó khăn vướng mắc trong công tác cấp nước phục 

vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (qua Chi cục Thủy lợi). 

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

- Thường xuyên theo dõi mực nước sông Hồng, sông Luộc và hệ thống 

Bắc Hưng Hải ngay khi đủ điều kiện phải vận hành các trạm bơm tưới dưỡng 

cho cây trồng, đồng thời tranh thủ nguồn nước lấy tích trữ nước vào hệ thống 

kênh trục, ao, đầm, các vùng trũng để có nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 

cho thời gian tiếp theo. 

- Xây dựng phương án chống hạn hán, thiếu nước chi tiết từng vùng, từng 

khu, trong đó tập trung các giải pháp như: Lắp đặt các máy bơm dã chiến (cụ thể 

số lượng, công suất và vị trí lắp đặt máy bơm) lấy nước trực tiếp từ kênh trục 
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Bắc Hưng Hải, sông Hồng, sông Luộc cấp nguồn vào các kênh chính nội đồng 

để các trạm bơm vận hành tưới nước cho cây trồng; điều hành hệ thống công 

trình thủy lợi lấy nước hỗ trợ giữa các vùng,…(báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phương án chống hạn hán, thiếu nước trước 

ngày 20/3/2023). 

- Kiểm tra, sửa chữa máy móc, thiết bị công trình thủy lợi bảo đảm vận 

hành công trình an toàn, hiệu quả; tổ chức trục vớt vật cản khơi thông dòng chảy 

còn tồn tại. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện biện pháp thi công và khơi thông 

dòng chảy, phá dỡ các đập phục vụ thi công cầu, cống,... hoàn trả hiện trạng 

công trình thủy lợi của các đơn vị thi công.  

- Quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ, thất thoát gây lãng phí 

nước; điều hành lấy nước hợp lý, khoa học và hiệu quả.  

- Tổng hợp tình hình hạn hán, thiếu nước và những khó khăn vướng mắc 

trong công tác cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp gửi về Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi). 

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

triển nông thôn về kết quả, tình hình hạn hán, thiếu nước và những khó khăn, 

vướng mắc của các đơn vị. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi 

tỉnh Hưng Yên khẩn trương tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Giám đốc Sở (để b/c); 
- Phó GĐ phụ trách TL-ĐĐ; 
- Chi cục Thủy lợi (để thực hiện); 
- Lưu: VT. 
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