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Xuân Trường, ngày       tháng 11  năm 2022 

 
                     Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Sau khi thu hoạch xong lúa mùa trung, thời tiết nắng, hanh khô, đất khô 

nhanh, là điều kiện thuận lợi cho việc cày lật đất, phơi ải và làm thủy lợi nội đồng. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn, đến nay, toàn huyện mới có 

07 xã, thị trấn (Xuân Ninh, Xuân Hòa, Xuân Châu, Xuân Ngọc, Xuân Hồng, Xuân 

Thủy, thị trấn Xuân Trường) tổ chức xuống đồng cày lật đất được 300 ha = 

6%DT; 05/20 xã, thị trấn (Xuân Châu, Xuân Thủy, Xuân Ngọc, Xuân Ninh, Xuân 

Tiến) làm thủy lợi nội đồng được tổng khối lượng 6.450 m3 = 9% kế hoạch. 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Diễn 

biến thời tiết thời gian tới khá thuận lợi cho việc cày lật đất và làm thủy lợi nội 

đồng. Vụ Đông Xuân 2022-2023, không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm, nền 

nhiệt độ các tháng đầu mùa đông có khả năng thấp hơn so với TBNN; lưu lượng 

nước trên các sông khu vực Bắc Bộ thiếu hụt từ 10-30% so với TBNN; mặt khác 

lịch xả nước cho sản xuất của các hồ thủy điện dự kiến lệch pha nhiều và sớm hơn 

so với nhu cầu lấy nước trên địa bàn tỉnh Nam Định (đợt 1, đầu tháng 01/2023). 

Từ tình hình trên, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo các HTX SXKDDV NN, các chủ 

phương tiện làm đất trên địa bàn khẩn trương đưa máy xuống đồng cày lật đất ở 

những vùng đảm bảo điều kiện. Đẩy nhanh tiến độ làm TLNĐ, chỉnh trang đồng 

ruộng theo kế hoạch đã xây dựng; đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, 

bổ sung kế hoạch, huy động nhân lực, các nguồn kinh phí hợp pháp đảm bảo cho 

việc hoàn thành kế hoạch làm TLNĐ theo phân cấp quản lý. Lưu ý hoàn thành sớm 

các công trình xây đúc để đảm bảo chủ động lấy nước ngay từ đợt 1. Toàn huyện 

phấn đấu hoàn thành cày ải xong trước ngày 10/12/2022, làm TLNĐ xong trước 

ngày 31/12/2022. 

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp 

luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý. 

2. Công ty TNHH 1TV KTCTTL Xuân Thủy phối hợp với các địa phương 

tổ chức làm thủy lợi nội đồng vụ Đông Xuân 2022- 2023 theo Kế hoạch đã được 

phê duyệt. Phân công cán bộ phụ trách xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn các địa phương làm TLNĐ, kịp thời phát hiện và phối hợp giải tỏa 

các vi phạm về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 

3. Phòng NN&PTNT huyện phối hợp với Công ty TNHH 1TVKTCTTL 

Xuân Thủy kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức cày ải, làm thủy lợi nội 



đồng vụ Đông Xuân 2022-2023 đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế 

hoạch. Chủ động tham mưu các nhiệm vụ quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi – đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý 

các vi phạm liên quan. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND huyện để chỉ đạo kịp thời. 

4. Trung tâm Văn hóa - TT & TT huyện phối hợp với các cơ quan khối nông 

nghiệp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ của sản xuất nông 

nghiệp để các địa phương, các hộ nông dân trong huyện biết và chủ động thực hiện. 

Yêu cầu các cơ quan khối nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm các nội dung Công văn, thường xuyên báo cáo kết quả về UBND huyện 

(qua phòng NN&PTNT huyện tổng hợp) để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND-UBND huyện; 

- Như trên;  

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT, NN&PTNT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

       Vũ Tuấn Dương 
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