ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2580 /UBND-NL

Kông Chro, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai các giải pháp phòng,
tránh, khắc phục tình trạng hạn hán,
thiếu nước và các hiện tượng thời tiết
cực đoan

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Trung tâm DVNN huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Trên tinh thần Công văn số 3105/SNNPTNT-CCTL ngày 06/9/2021 của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai về triển khai các giải pháp
phòng, tránh, khắc phục tình trạng hạn hán, thiếu nước và các hiện tượng thời
tiết cực đoan.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Trung
tâm DVNN huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện
các nội dung sau:
- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến thời tiết, nguồn
nước, chấp hành nghiêm kế hoạch điều tiết nước và chống hạn của công trình
thủy lợi, thủy điện để bố trí lấy nước cho phù hợp.
- Tập trung bám sát địa bàn hướng dẫn khôi phục cây trồng có khả năng
phục hồi, trồng dặm diện tích cây bị chết; lựa chọn giống ngắn ngày trồng xen
trong các diện tích thiệt hại khi có mưa trở lại.
- Nghiên cứu hướng dẫn tại các Công văn: Số 1145/SNNPTNTCCTTBVTV ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về
hướng dẫn sản xuất vụ Mùa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đối với lĩnh vực
trồng trọt; Số 1864/SNNPTNT-CCTTBVTV ngày 15/6/2021 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và số 1434/UBND-NL ngày 18/6/2021 của
UBND huyện về tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất trồng trọt hiệu quả và bền
vững trong điều kiện biến đổi khí hậu và dịch bệnh Covid 19; số
2300/SNNPTNT-CCTL ngày 16/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và Công văn số 1865/UBND-NL ngày 26/7/2021 của UBND huyện về bảo
đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và xây dựng kế hoạch tưới vụ mùa năm 2021
để triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của các địa phương
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Quản lý chặt chẽ nguồn nước, hạn chế rò rỉ thất thoát nước, bố trí lấy
nước cho phù hợp, điều hoà lượng nước bơm, tưới không để xảy ra việc tranh
chấp điện, nước phục vụ sản xuất trong nhân dân. Tổ chức bơm tưới cả ngày,
đêm khi có nước để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng.

- Cân đối, sử dụng hợp lý nguồn nước, áp dụng các biện pháp tưới tiên
tiến, tiết kiệm cho lúa, cây trồng cạn (Đối với cây lúa nước: đảm bảo tưới đủ ẩm
cho cây trồng phát triển, sử dụng hình thức tưới nông - lộ phơi đối với cây
lúa…; Đối với cây công nghiệp, cây trồng cạn đẩy mạnh ứng dụng khoa học
công nghệ tưới tiết kiệm, đúng thời điểm, đồng thời kết hợp ứng dụng các loại
chế phẩm sinh học, các biện pháp tủ gốc giữ ẩm bằng cách đưa các loại xác cây
cỏ dại, rơm rạ, cây trồng xen đã thu hoạch tủ kín xung quan gốc để chống hạn
cho cây). Sử dụng máy bơm để bơm nước từ các ao hồ, sông suối còn nước để
cứu cây trồng bị thiếu nước.
- Chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các
nguồn hợp pháp khác để thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán theo quy
định.
- Thực hiện các biện pháp tăng cường tích trữ nước trong các hồ chứa trên
cơ sở theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn và phải bảo đảm an toàn
công trình, xây dựng các đập tạm trữ nước, tu bổ, nạo vét kênh mương, cống
bọng để tăng khả năng tích nước. Tăng cường kiểm tra kênh, cống, công trình
trên kênh, xử lý rò rỉ, nước chảy tràn lan, tập trung cấp, điều tiết nước đến mặt
ruộng.
- Đối với các xã có diện tích canh tác nằm trong khu tưới các công trình
thủy lợi tăng cường phối hợp chặt chẽ với các chủ hồ đập thủy lợi trong việc cấp,
điều tiết nước của công trình thủy lợi.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (Gửi kèm Công văn);
- Thường trực Huyện ủy (thay b/cáo);
- Thường trực HĐND huyện (thay b/cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT-UB.
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