ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI
Số: 723/KH-UBND
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Tháp Mười, ngày 18 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
P ò g, c ố g
bả vệ sả xuất ăm 2022
trê địa bà uyệ T á Mười

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về Phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2022 trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp.
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch phòng, chống hạn bảo vệ sản
xuất năm 2022 trên địa bàn huyện với nội dung như sau:
I. NHẬN ỊNH TÌNH HÌNH
Theo nhận định dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp tình
hình khí tượng thủy văn đến tháng 6/2022 như sau:
- Tình hình mùa mưa: Từ tháng 01 đến tháng 3/2022, lượng mưa có xu
hướng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm do có khả năng xuất hiện các đợt
mưa trái mùa. Tháng 4/2022 lượng mưa cao hơn từ 10-30% so với trung bình
nhiều năm; tháng 5/2022 lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình
nhiều năm cùng thời kỳ. Nhìn chung, mùa khô năm 2022 sẽ có mưa trái mùa với
tổng lượng mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm khoảng 20%. Khoảng nửa cuối
tháng 4/2022 sẽ có mưa chuyển mùa, mùa mưa năm 2022 có khả năng bắt đầu
vào khoảng đầu tháng 5/2022, sớm hơn hàng năm khoảng 5 ngày. Trong thời kỳ
cuối tháng 4, đầu tháng 5, các địa phương cần đề phòng dông lốc, sấm sét,…
- Nhiệt độ: Từ tháng 02 - 05/2022 nhiệt độ ở mức cao hơn trung bình nhiều
năm cùng thời kỳ khoảng 0,20C. Nhiệt độ thấp nhất xuất hiện vào cuối tháng
12/2021 và tháng 1/2022 ở mức 19- 200 C. Nhiệt độ cao nhất xuất hiện cuối tháng
4 đầu tháng 5/2022 ở mức 35 - 370C.
- Thủy văn: Từ tháng 01/2022 - 5/2022 mực nước các nơi trong Tỉnh chịu
ảnh hưởng chính của thủy triều biển Đông và theo xu thế xuống thấp dần. Nhìn
chung, trong thời gian này mực nước ở các nơi trong Tỉnh ở mức xấp xỉ và thấp
hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,2 - 0,3 mét. Vì vậy, các địa phương cần
chủ động đối phó với tình hình khô hạn, thiếu nước trong mùa khô năm 2022.
II. MỤC TIÊU
Chủ động nắm bắt tình hình thời tiết để triển khai kịp thời các phương án
ứng phó với hạn hán, thiếu nước và tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn
huyện, đảm bảo đủ lượng nước tưới cho diện tích sản xuất vụ Đông Xuân năm
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2021 - 2022, vụ Hè Thu năm 2022; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc
lưu thông và đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.
II.

IẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Biệ

á cô g trì

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình từ nguồn vốn hỗ trợ của
Trung ương, Tỉnh, vốn huyện và các nguồn vốn huy động khác đúng theo kế
hoạch đề ra nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất.
- Tiến hành nạo vét các tuyến thủy lợi nội đồng, tháo dỡ các vật cản trên
kênh, nạo vét các bể bơm nước, tuyến kênh chính lấy nước để tăng hiệu quả
bơm tưới trong mùa khô. Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát, gia cố các cống
bọng cá nhân, các sòng bơm chính để hạn chế việc thất thoát nước.
- Rà soát, kiểm tra hệ thống kênh, mương, cống đập, các vùng sản xuất có
nguy cơ cạn kiệt để lập kế hoạch triển khai nạo vét đáp ứng nhu cầu phục vụ sản
xuất cho người dân trên toàn huyện.
2. Biệ

á

i cô g trì

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, khí hậu, mực nước trong
mùa khô, rà soát, kiểm tra các công trình kênh mương, cống đập để chủ động
triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống hạn, bảo vệ sản
xuất.
- Chủ động xây dựng kế hoạch xuống giống theo khuyến cáo của ngành
chuyên môn tỉnh, bố trí lịch bơm tưới nước hợp lý, tưới tiết kiệm trong điều kiện
nguồn điện phục vụ mùa khô có khả năng thiếu hụt.
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. P ò g Nô g g iệ và PTNT uyệ
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn
trương kiểm tra, rà soát, lập danh mục các tuyến kênh cạn kiệt, cống đập bị hư
hỏng kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kế hoạch nạo vét, duy tu, sửa
chữa để phục vụ sản xuất cho người dân.
- Theo dõi thường xuyên diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, mực
nước để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện triển khai, thực hiện tốt công tác
Phòng, chống hạn.
- Từ các nguồn vốn do Trung ương, tỉnh hỗ trợ và các nguồn vốn khác ở
địa phương tiếp tục đầu tư các công trình đê bao, cống đập (ưu tiên đầu tư nạo
vét các tuyến kênh cạn kiệt) đảm bảo đủ nước tưới cho vụ Hè Thu và đầu vụ
Thu Đông năm 2022 trên địa bàn huyện. Đồng thời, tham mưu, đề xuất Ủy ban
nhân dân huyện tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực
hiện Kế hoạch.
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- Xây dựng lịch xuống giống vụ Hè Thu và vụ Thu Đông năm 2022 theo
lịch khuyến cáo của ngành chuyên môn tỉnh, chủ động lịch tưới để tiết kiệm
nước trong điều kiện nguồn điện sẽ thiếu hụt trong mùa khô.
- Chủ động phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn tham mưu Ủy ban
nhân dân huyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế;
khuyến khích sử dụng các giống cây trồng thích ứng với điều kiện hạn hán và áp
dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây lúa và cây trồng cạn;
đồng thời bố trí thời điểm xuống giống lúa phù hợp với điều kiện nguồn nước,
góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các khu vực trọng
điểm có nguy cơ cháy rừng cao; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện các
điểm cháy rừng và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai các
biện pháp chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, kiên quyết không để xảy ra
cháy lớn.
3.2. Phòng Tài chính - Kế

c

uyệ

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phân bổ nguồn vốn và cấp kinh phí để
đầu tư, nâng cấp các công trình phục vụ công tác phòng, chống hạn, bảo vệ sản
xuất trên địa bàn huyện.
3.3. P ò g Vă óa và T ô g ti
T ể t a và Truyề t a
uyệ

uyệ c ỉ đ

Tru g tâm Vă

óa -

Thường xuyên cập nhật các thông tin mới về tình hình diễn biến thời tiết,
thủy văn, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh; phối hợp với phòng Nông
nghiệp và PTNT huyện thông tin kịp thời cho người dân nắm để chủ động
phòng, chống hạn có hiệu quả, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân sử
dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt và sản xuất.
3.4. Ban Quả

ý D á và P át triể quỹ đất uyệ

Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai và giám sát thi
công các công trình thủy lợi theo kế hoạch đã được duyệt.
3.5. iệ

c uyệ

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Ủy ban nhân dân các
xã, thị trấn xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để đảm bảo cung ứng đủ điện
phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh và công tác phòng, chống hạn trên
địa bàn huyện.
3.6. Ủy ba

â dâ các xã, t ị trấ

- Chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống về phòng,
chống hạn hán, thiếu nước,... phù hợp với điều kiện sản xuất, sinh hoạt của địa
phương.
- Trực tiếp chỉ đạo cho các Hợp tác xã, tổ hợp tác và các dịch vụ bơm tưới
tập trung nạo vét các tuyến kênh nội đồng, tháo dỡ các vật cản; gia cố các bể
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bơm, cống bọng cá nhân; duy tu sửa chữa các trang thiết bị bơm, hệ thống điện
đảm bảo trạm bơm hoạt động xuyên xuốt trong thời gian bơm tưới.
- Tuyên truyền, vận động nhân dân có ý thức tự gia cố bờ thửa ruộng,
cống bọng cá nhân để tránh thất thoát nước, góp phần chủ động lượng nước tưới
trong mùa khô.
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2022 của Ủy
ban nhân dân huyện Tháp Mười./.
Nơi nhận:
- Sở NN và PTNT tỉnh;
- CT, các PCT/UBND huyện;
- Các phòng: NN và PTNT huyện, KT và HT
huyện, TC-KH huyện, VH và TT huyện;
- Ban QLDA-TTPTQĐ huyện;
- Điện lực Tháp Mười;
- TTVH-TT và TT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP/HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, NC (Lan).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Vă Ngọt

