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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Số:              /UBND-NN           Ngọc Hồi, ngày         tháng         năm 2020 
V/v triển khai các biện pháp phòng, 

chống hạn vụ Đông xuân 2019-2020 
 

 

Kính gửi: 

  - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Trạm quản lý Thủy nông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 251/VP-NNTN ngày 05/02/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán, thiếu 

nước theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 

741/BNN-TCTL ngày 03/02/2020; Công văn số 09/PCTT ngày 05/02/2020 của 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc triển khai các 

biện pháp phòng, chống hạn vụ Đông xuân 2019-2020; Kế hoạch số 3297/KH-

UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum Kế hoạch phòng, chống hạn 

hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-

2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:  
 

1. Tổ chức thực hiện 

- Tăng cường công tác theo dõi tình hình diễn biến của hạn hán; nắm chắc 

tình hình hoạt động của các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và đánh giá ảnh 

hưởng của hạn hán đến việc cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân 

trên địa bàn.  

- Thực hiện phương án 4 tại chỗ trong công tác phòng chống hạn (Lực lượng 

tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Coi trọng việc phổ biến, 

hướng dẫn những giải pháp khắc phục hạn hán và vận động người dân chủ động 

tìm cách giải quyết. 

- Tăng cường biện pháp quản lý điều tiết các công trình nước sinh hoạt tập 

trung, kiểm tra hệ thống đầu mối, bể lắng lọc, bể sử dụng…; công trình thủy lợi 

kiểm tra đập đầu mối, hệ thống kênh tưới, công trình trên kênh… 

- Tuyên truyền vận động Nhân dân dùng nước tiết kiệm, chuẩn bị các vật 

dụng như: Bồn chứa, thùng nhựa, can đựng nước… để dự trữ nước sinh hoạt. 
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- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước 

đã phê duyệt (
1
) và các văn bản liên quan khác.  

2. Công tác báo cáo: Yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê tổng 

hợp báo cáo cụ thể: 

- Đánh giá nguồn nước các công trình phục vụ tưới sản xuất vụ Đông xuân 

năm 2019-2020 như: cây lúa nước, hoa màu, cây công nghiệp… 

- Số diện tích cây trồng bị khô hạn (nếu có); dự kiến diện tích cây trồng có 

khả năng bị khô hạn, thiếu nước tưới (diện tích do công trình thủy lợi phục vụ, diện 

tích ngoài công trình thủy lợi). 

- Số công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, giếng nước sinh hoạt bị khô 

hạn (nếu có) và số công trình có khả năng bị khô cạn, thiếu nước (số người dân bị 

ảnh hưởng và khả năng bị ảnh hưởng). 

- Công tác triển khai phòng chống hạn hán và ứng phó hạn hán tại các đơn 

vị, địa phương. 

Báo cáo bằng văn bản gửi về UBND huyện Ngọc Hồi (qua Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 18/02/2020, để tổng hợp tham mưu 

UBND huyện báo cáo UBND tỉnh và các ngành liên quan. Đồng thời định kỳ thứ 

3 hàng tuần hoặc đột xuất báo cáo bằng văn bản tình hình khô hạn, thiếu nước 

phục vụ cho cây trồng, thiếu nước sinh hoạt, và công tác khắc phục về UBND 

huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Địa chỉ gmail: 

phongnnptntngochoi@gmail.com để tổng hợp báo cáo chung. 
 

UBND huyện Ngọc Hồi đề nghị các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, TH.                                                                                                                

                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vương Văn tuyên 

                                                                                  
                           
                                                                                           

                                                 
(

1
) Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND huyện về việc phòng, chống hạn hán, thiếu 

nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. 
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