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V/v triển khai phương ánứng phó
với hạn hán và nắng nóng

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2019

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Quản lý
khai thác công trình thủy lợi tỉnh.
Hiện nay vụ Đông Xuân năm2018-2019 đang trong thời kỳ tưới cao điểm,
nhưng tình hình thời tiết diễn biến hết sức bất lợi, do ảnh hưởng của hiện tượng
ElNino, nắng nóng xảy ra trên diện rộng, kéo dài với nhiệt độ cao, độ ẩm thấp,
lượng bốc hơi nhanh.Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh hầu như không có
mưa, hiện tượng này chưa từng xảy ra từ trước đến nay (đây được gọi là hiện
tượng hạn thủy văn), nhiệt độ trung bình trong tháng 2 cao hơn trung bình nhiều
năm từ 3,20C-3,50C. Dự báo tình hình nắng nóng còn tiếp tục xảy ra nhiều đợt từ
nay cho đến tháng 09/2019, mùa mưa lũ chính vụ sẽ đến muộn hơn so với trung
bình nhiều năm.
Trước tình hình trên, để chủ động ứng phó với nắng nóng và hạn hán,
đảm bảo nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, môi trường vàcác
ngành kinh tế khác,Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã và thành phố Huế, các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh thực hiện một số nội
dung như sau:
1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 20/11/2018 về việc
tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước,
xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 20182019.
2.Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:
- Chỉ đạo rà soát tình hình đánh giá khả năng tác động của nắng nóng, hạn
hán tới đời sống của nhân dân, các ngành sản xuất, xây dựng các kế hoạch ứng
phó cụ thể để triển khai thực hiện, giảm đến mức tối thiểu thiệt hại, ổn định sản
xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn.
- Đối với những diện tích đang bị hạn cục bộ hiện nay thì triển khai ngay
các giải pháp có thể kết hợp phòng chống các bệnh trên lúa để hạn chế thiệt hại.
- Xây dựng phương án bảo đảm cấp nước cụ thể cho diện tích sản xuất
lúa, hoa màu, nuôi trồng thủy sản cho vụ Hè Thu năm 2019.
- Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với các diện tích không bảo
đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa Hè Thu năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Duy trì nạo vét, khơi thông, vớt bèo để thông thoáng dòng chảy các
sông, hói, kênh mương nội đồng để tích trữ nước. Chủ động lực lượng, thiết bị,
bổ sung các loại máy bơm nước, bơm chuyền khi cần thiết.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, nguồn nước,
hạn hán, kế hoạch vận hành của các nhà máy thủy điện, các hồ chứa nước thủy
lợi, các công trình ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long, Cửa Lác,.. chỉ đạo vận hành
bổ sung nguồn nước theo nhu cầu; hướng dẫn xây dựng, kiểm tra phương án
phòng, chống hạn của các huyện, thị xã, thành phố Huế.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường và
các chủ đập để kịp thời điều chỉnh kế hoạch cấp nước cho hạ du các hồ chứa
nước thủy điện trong mùa khô 2019, trong đó tập trung ưu tiên cấp nước cho dân
sinh, sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác.
4. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện việc vận
hành phát điện hợp lý và điều tiết, cấp nước cho hạ du trong mùa khô 2019 theo
quy trình vận hành liên hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 2482/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 và kế hoạch số 156/SNNPTNT-TL ngày
29/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chủ động điều chỉnh
kế hoạch điều tiết trong trường hợp lưu lượng nước về hồ giảm và nắng nóng.
5. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên cập nhật số liệu, tình hình
diễn biến về thời tiết, khí tượng thủy văn, thông báo cho các địa phương, cơ
quan thông tấn báo chí và các đơn vị liên quan biết để kịp thời chỉ đạo chống
hạn hán và nắng nóng.
6. Sở Công thương chỉ đạo Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đảm bảo ưu
tiên cấp điện ổn định cho sinh hoạt, bệnh viện, vận hành các hồ chứa, trạm bơm
phục vụ công tác phòng, chống hạn kịp thời.
7. Công ty TNHH Nhà nước 1 Thành viên Quản lý khai thác công trình
thủy lợi tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương chuẩn bị sẵn sàng phương
án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, xác định cụ thể từng vùng có khả năng
thiếu nước để có kế hoạch chống hạn và biện pháp cấp nước hợp lý.
Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước vận hành các
công trình thủy lợi, công trình ngăn mặn ven phá hợp lý phục vụ chống hạn; tổ
chức tưới hiệu quả và tiết kiệm nước; thường, xuyên báo cáo kết quả thực hiện
về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế tăng cường
đưa tin về công tác phòng, chống hạn hán, nắng nóng và tuyên truyền vận động
nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
9. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ
động phối hợp với các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống
hạn hán và nắng nóng.
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đôn đốc, theo dõi quá
trình triển khai thực hiện các nội dung trên, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh trước ngày 17/4/2019.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung nêu
trên, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông
qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
-Các Tổng cục: TL, PCTT;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Các chủ công trình hồ thủy điện;
-VP: LĐ và các CV: TH, CT;
-Lưu: VT, NN.
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Nguyễn Văn Phương
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