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KInh gui: 
- Các cci quan, don vj lien quan; 
- UBND các xá, thi trãn. 

Sau khi thu hoch xong láa rnia trung, thai tiêt ret kern theo mt.ra nhiu nên 
th?ii gian qua hu ht các dja phucing chu'a triên khai thirc hin Ké hoch lam thüy 
lci ni dông v1i Dông Xuân 2021-2022 dâ duçic So NN&PTNT chap thutn. 

Theo di,r báo cCrn Trung tarn dçr báo KhI tuçlng Thüy van Trung uang: Tr 
nay dn tháng 02/2022 khã nang nguôn nithc trên các song tiêp tVc  thiêu hit so vâi 
trung bInh nhiêu nãm tir 30-50% (dc bit là H km song Hông tiir 60-70%), nguy 
co' thiêu nufxc ciic b có the xuât hin trong nhü'ng tháng dãu nãrn 2022 két hçp vâi 
thu triêu mtnh din den xârn nhp rntn sâu vão trong sOng gay khó khãn cho vic 
ly rnrâc phiic vçi san xuât nông nghip và dô'i sOng sinh hoit cüa ngiii dan,... 

Ngoài ra, tr ngây 07/11/2021 tr di có 01 dct ret sâu, khô hanh rat thutn 19'i 
cho vic triên khai các nhirnvi cüa san xuât vçi Dông Xuân 202 1-2022 - dc biêt 
là cong tác lam thüy lci ni dông. 

Tr tInh hInh trên, UBND huyn yêu cãu: 

I. IJBND các xà, thj trn khân trucing hoàn tat cOng tác chuân bj nhãnlrc, vat 
tu', trang thiêt b... d triên khai khâu cay ái Va lam thüy Igi ni dông theo Kê hoch. 
Luu thçrc hin srn các cOng trInh xây dic dê dam bão tiên d và chat 1ung; qua 
trInh thçrc hin các cong trInh no vet phái két hgp dãp bào v dirô'ng giao thông ni 
dông, bä kênh rnlio'ng theo tiêu chI NTM; to chuc cay ãi só'rn & nh&ng din tich dü 
diêu kiên, phân dâu hoàn thành vic cay âï tru'&c ngày 15/12/2021. 

Chü dng kiêrn tra, rà soát h thông thiiy lcii theo phãn cp d thirc hin b 
sung Kê hotch thüy lgi ni dOng - nhãt là nh&ng vüng sâu, v1Jng xa khó canh tác. 

Các da phuang có din tich san xuât ngoài viling bâi (Xuân HOng, Xuân Tan, 
Xuãn Thành, Xuan Hôa, Xuãn Vinh) du'gc h trg kinh phi sCr dçing san phâm, djch 
vii cOng Ich thüy Igi nArn 2021 chü dng rà soát các htng rnyc, cong trInh thciy Igi 
can dâu tu cái to, sCra chQ'a vçt Dông Xuân 2021-2022; chü dng phôi hgp v&i 
phông NN&PTNT, phông Tãi chInh - K ho?ch  d hir&ng dn s& ding ngun kinh 
phi h trg darn bão theo qui dnh. 

2. COng ty TNHH 1TV KTCTTL Xuan Thüy phi hgp v&i các dja phuo'ng 
tO chuc lam thüy Igi ni dông vçi Dông Xuãn 2021- 2022 theo K hoch dà dugc 
S& NN&PTNT chap thun. Phân cOng can b phii trách xã, thj tran thi.thng xuyCn 
kiêrn tra, dOn dOc, hu&ng dn các dja phro'ng lam TLND, kjp th&i phát hin vã giãi 
tOa càc vi phm ye khai thác và bâo v cOng trInh thüy Igi; chü dng phOi hgp v&i 
phông NN&PTNT, các dja phu'o'ng rà soát càc cOng trInh, hang rnyc cOng trmnh 
xung yeu dang xuông cap (cãu cOng, sat l& b&, rnài kenh cap 1, 2), tOng hgp, bào 
cáo UBND huyn. 
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3. Phông NN&PTNT huyn phôi hçp vi Cong ty TNI-TH ITVKTCTTL 
Xuân Thi.iy kiêm tra, don dc các dja phuong tO chirc cay ãi, lam thüy igi ni 
dng vçi Dông Xuân 2021-2022 darn báo hoàn thánh dt vã vl.M chi tiêu kê 
hoich. Thi.thng xuyên tong hgp, báo cáo két qua thçrc hin ye UBND huyn dê 
chi dio kjp thii. 

4. Trung tam Van hóa - TT & TT huyn phOi hcrp vi các ca quan chuyên 
mon tang cu'mg cong tác thông tin, tuyên truyên các qui djnh cüa pháp lu.t ye khai 
thác, bão v cOng trInh thüy lcii Va kêt qua, tiên d cay ãi, lam thiiy Igi ni dOng vçt 
Dông Xuán 2021-2022 dê các dja phuo'ng, các h nOng dan trong huyn biêt vã chü 
dng thçrc hin. 

Yêu cãu các co quan lien quan, UBND các xã, thj trân triên khai thuc hiên 
nghiêm t11c các ni dung Cong van nãy./.,1  

No'i n/i an:1'- 
- IT Huyii üy, HDND-UBND huyii; 
- Nhu trêii 
- Cong TTDT huyn: 
- LLIu VT, NN&PTNT. 
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