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CHỈ THỊ 

Phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng và làm đất phục vụ 

sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022 
 

Theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương hiện tượng 

ENSO đang có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina từ khoảng tháng 

10/2021 và duy trì cường độ yếu cho đến hết năm 2021 với xác suất khoảng 

70%, sang đến đầu năm 2022 nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng tăng dần 

nhưng vẫn thấp hơn trung bình. 

Không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm; xu hướng gia tăng tần suất 

trong các tháng chính đông; rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 có 

thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12/2021 cho 

đến tháng 02/2022. 

Nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, nguồn nước trên các lưu vực sông khu vực 

Bắc Bộ thiếu hụt từ 30-50% gây khó khăn cho đời sống và sản xuất, đặc biệt là 

sản xuất nông nghiệp. 

Để thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chủ tịch HĐQT các 

HTX SXKD DVNN, thủ trưởng các cơ quan có liên quan tập trung thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn; các HTX SXKD DVNN: 

Xây dựng kế hoạch làm thủy lợi nội đồng vụ Đông Xuân 2021-2022, nạo 

vét, tu bổ sửa chữa kênh mương và giải tỏa các vi phạm hành lang bảo vệ đê 

điều, công trình thủy lợi, trong đó tập trung các nội dung, nhiệm vụ sau: 

- Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung lực lượng phương tiện 

cày lật đất tăng chất lượng ải và thời gian phơi ải. Hoàn thành cày lật đất xong 

trước ngày 15/12/2021. Những diện tích ruộng trũng không có khả năng làm ải, 

chủ động phương án làm dầm. Sau khi lấy nước đổ ải, khẩn trương bừa lồng đất, 

hoàn thành làm đất xong trước Tết Nguyên đán. Vệ sinh đồng ruộng, cày vùi 

gốc rạ và tàn dư cây trồng để tiêu hủy nguồn bệnh, hạn chế sự lây lan, phát tán 

nguồn bệnh sang vụ Xuân năm 2022.  

- Kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng các công trình thủy và hệ thống 

kênh cấp III được phân cấp quản lý. Căn cứ khả năng kinh phí và mức độ xuống 

cấp công trình để xây dựng kế hoạch làm thủy lợi nội đồng. Trong đó tập trung 

nạo vét cửa cống, bể hút trạm bơm, kênh mương, đào đắp, tôn cao bờ vùng, bờ 

thửa; tu bổ sửa chữa kênh mương, kiên cố hóa kênh cấp III… thu dọn, vệ sinh 

rác, cây cối, biển quảng cáo trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi và dưới 



lòng kênh mương. Tổ chức tốt chiến dịch làm thủy lợi nội đồng, thời gian hoàn 

thành xong trước ngày 31/12/2021. 

- Động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia lao 

động công ích, tham gia chiến dịch làm thủy lợi nội đồng.  

- Đối với các công trình đang thi công, sửa chữa yêu cầu chủ trương đầu 

tư tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thi công hoàn thành đưa vào sử dụng, 

kịp thời cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. 

- Tiếp tục tổ chức giải tỏa các vi phạm hành lang bảo vệ đê điều và công 

trình thủy lợi theo Luật Đê điều, Luật Thủy lợi, Luật Phòng chống thiên tai, Chỉ 

thị số 10/CT-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Nam Định và Kế hoạch 

547/KH – UBND ngày 18/9/2018 của UBND huyện Ý Yên về giải tỏa vi phạm 

hành lang an toàn công trình giao thông, thủy lợi. 

 2. Các cơ quan, đơn vị liên quan: 

 - Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Công ty TNHH MTV 

KTCTTL Ý Yên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác làm thủy lợi nội đồng 

và làm đất tại các xã, thị trấn, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND huyện. 

 - Công ty TNHH MTV KTCTTL Ý Yên tu bổ, sửa chữa, nâng cấp và nạo 

vét các công trình thủy lợi từ đầu mối đến hết công trình kênh cấp II theo kế 

hoạch. Tổ chức giải tỏa vật cản, khơi thông dòng chảy trên tất cả các tuyến kênh 

do công ty quản lý, nhằm phát huy tối đa năng lực của công trình, đảm bảo thực 

hiện tốt việc tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp.  

 - Điện lực Ý Yên: Thường xuyên kiểm tra các trạm biến thế, các tuyến 

đường dây tải cấp điện cho trạm bơm để có kế hoạch tu bổ, sửa chữa, đảm bảo 

an toàn lưới điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng, chống thiên tai năm 

2021- 2022. 

 - Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao và hệ thống truyền thanh các 

địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi cấp, ngành và các 

tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác làm thủy lợi nội đồng, làm đất 

và các văn bản chỉ đạo của huyện để biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Tuấn Song 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 
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