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                 Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

  Tài Nguyên và Môi trường, Tài chính; 

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV QLCT Thủy lợi Đắk Lắk; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Theo thông tin dự báo khí tượng thủy văn, tình hình hạn hán trong mùa khô 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo nhận định có diễn biến phức tạp, ngày nóng có thể 

kéo dài, gây thiếu nước nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của 

người dân. Nhằm tăng cường và thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, 

đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:  

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

kiểm tra, rà soát, đánh giá nguồn nước trữ tại các hồ chứa và hệ thống thủy lợi trên 

địa bàn để chỉ đạo vận hành các hồ chứa nước, các công trình thủy lợi, tranh thủ 

điều kiện thuận lợi để lấy nước và trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt; tính 

toán cân bằng nước, rà soát, bổ sung phương án phòng, chống hạn; lập kế hoạch 

vận hành cụ thể từng hệ thống công trình thủy lợi, hướng dẫn nhân dân chủ động 

thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước triệt để chống thất thoát và sử dụng lãng 

phí; ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi gia súc và các ngành công nghiệp, 

dịch vụ, tưới cây công nghiệp lâu năm; Chủ động xây dựng và có các giải pháp cụ 

thể về cung cấp nước sinh hoạt, không để thiếu nước cho sinh hoạt và chăn nuôi, 

ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, nhất là đảm bảo nước sinh hoạt 

cho người dân. Chủ động di chuyển đàn gia súc đến nơi có điều kiện về nguồn 

nước, đảm bảo thức ăn, nước uống cho gia súc; huy động các lực lượng lao động 

tại địa phương tham gia phòng, chống hạn (nạo vét kênh mương, khơi thông dòng 

chảy, đắp đập tạm, đào ao, hồ, giếng, vũng …); Tăng cường áp dụng các giải pháp 

tưới tiên tiến, tiết kiệm cho lúa, cây trồng cạn (ướt - khô xen kẽ, nông-lộ-phơi cho 

lúa; tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt … cho cây trồng cạn); Đồng thời, đẩy nhanh tiến 

độ thi công các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; chủ động bố trí  ngân sách 

địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn.  

2. Giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì 

phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh phê 

duyệt phương án ứng phó với thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh để triển khai 

thực hiện nhằm chủ động bảo vệ sản xuất, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế; tăng 

cường công tác hướng dẫn, đôn đốc các địa phương chủ động triển khai các giải 



pháp phòng, chống hạn hán hiệu quả. Kịp thời tổng hợp tình hình hạn hán báo cáo 

UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai theo quy định; 

đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực 

hiện phòng, chống và khắc phục hậu quả hạn hán đảm bảo ổn định đời sống nhân 

dân. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn các địa phương thực 

hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thời vụ phù hợp thích ứng biến đổi khí hậu; phối 

hợp với các địa phương, đơn vị, các chủ quản lý công trình thủy lợi đảm bảo việc 

khai thác, sử dụng nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt hiệu quả, hợp lý. Phối hợp với 

các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện xả nước phát điện kết hợp phục vụ sản xuất 

nông nghiệp cho vùng hạ du; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố 

trí kinh phí thực hiện phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh (nếu có). 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường công tác giám sát các hoạt 

động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; quản lý hành lang bảo vệ nguồn 

nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; phối hợp với các địa 

phương trong việc bảo đảm nguồn nước dưới đất để phục vụ cung cấp nước sinh 

hoạt trong trường hợp hạn hán. 

5. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tham mưu UBND 

tỉnh bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp để phục vụ phòng, 

chống hạn trong vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh. 

6. Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk, các chủ quản 

lý công trình thủy lợi tập trung rà soát, kịp thời xử lý các sự cố hư hỏng đảm bảo 

phát huy hiệu quả công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; tăng cường quản lý nguồn 

nước tránh để xảy ra tình trạng thất thoát, xây dựng kế hoạch cấp nước phù hợp, 

tiết kiệm, phục vụ tốt công tác chống hạn vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 trên địa 

bàn tỉnh; phối hợp với các địa phương điều tiết, sử dụng nước hợp lý. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh căn cứ 

chức năng nhiệm vụ của đơn vị tăng cường phối hợp đưa tin dự báo, cảnh báo về 

tình hình hạn hán có thể xảy ra trong Đông Xuân năm 2020 - 2021 trên địa bàn 

tỉnh để chính quyền các cấp và người dân quan tâm; tuyên truyền, vận động nhân 

dân tích cực làm thủy lợi, sản xuất theo kế hoạch, tham gia công tác phòng, chống 

hạn bảo vệ sản xuất; hưởng ứng phong trào sử dụng nước tiết kiệm. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các phòng: TH, NN&MT; 

- Lưu VT, NN&MT(Đg-8b). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Y Giang Gry Niê Knơng 
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