ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 686 /UBND-NNTN

Kon Tum, ngày 09 tháng 3 năm 2020

Về việc chủ động, quyết liệt
phòng chống hạn hán, thiếu
nước mùa khô năm 2020 trên
địa bàn tỉnh Kon Tum

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Xét đề nghị của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN
tỉnh tại Báo cáo số 06/BC- PCTT ngày 06 tháng 3 năm 2020 về việc báo cáo
tình hình hạn trên địa bàn tỉnh, để chủ động, quyết liệt phòng chống hạn hán,
thiếu nước mùa khô năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban quản lý khai thác các công
trình thủy lợi tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ:
- Tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn
hán, thiếu nước trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số
04/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 về việc triển khai các giải pháp cấp
bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; kết luận của Thường
trực Tỉnh ủy tại Điểm 2 Thông báo số 1189-TB/TU ngày 18 tháng 02 năm 2020
và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 271/UBND-NNTN ngày 30
tháng 01 năm 2020 về việc triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ và Công văn số 464/UBND-NNTN ngày 20 tháng 02 năm 2020 việc
tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn hán trong mùa khô năm 2020; Kế
hoạch số 3297/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân
sinh mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.
- Chủ động, quyết liệt phòng chống hạn hiệu quả, điều tiết nước hợp lý;
quản lý chặt chẽ cống lấy nước đầu mối và các công trình tưới, không để rò rỉ
lãng phí nước; huy động nguồn lực tại chỗ, vận động Nhân dân, huy động dân
quân, đoàn viên thanh niên nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy từ đầu
mối đến cuối kênh, đảm bảo đủ nước tới cuối khu tưới, đào giếng ở những nơi
có điều kiện để tăng nguồn nước. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công
trình thủy lợi để hoàn thành đưa vào sử dụng và chống hạn, nhất là các hồ chứa
đang triển khai xây dựng mới, tu sửa nâng cấp theo kế hoạch vốn năm 2020;
kiểm tra, tu sửa cụm đầu mối, tuyến kênh mương của các công trình đang hoạt
động, nhất là các công trình đã xuống cấp, hư hỏng để đảm bảo nguồn nước
không bị rò rỉ, thất thoát....; thông báo lịch điều tiết nguồn nước các công trình
thuỷ lợi và tổ chức tưới luân phiên hợp lý cho các loại cây trồng nhằm hạn chế
hạn xảy ra.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp
tích, trữ nước, đắp bờ giữ nước ở chân ruộng, sử dụng nguồn nước hiệu quả, tiết
kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước, thực hiện theo lịch tưới của
các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã thông báo. Theo dõi, kiểm tra, xác định
cụ thể tình hình khô hạn của từng khu vực, chuẩn bị tốt các điều kiện để chống
hạn như: máy bơm nước, xăng dầu, đường ống, nguồn nước dự kiến bơm chống
hạn…, định kỳ trước 15h00 thứ tư hằng tuần, tổng họp báo cáo gửi Văn
phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
tỉnh để tổng hợp tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm
cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Thường trực Ban
Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức theo dõi chặt
chẽ diễn biến tình hình hạn hán, thiếu nước, kịp thời thông tin, cảnh báo cho các
địa phương và các đơn vị liên quan biết để chỉ đạo và chủ động triển khai các
biện pháp ứng phó. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các địa
phương thực hiện kế hoạch, giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước theo chỉ
đạo của cấp có thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế; hướng dẫn, phổ biến
các phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, sử dụng nước hiệu quả để các địa
phương, doanh nghiệp và người dân áp dụng. Định kỳ trước 17h00 thứ tư
hằng tuần, tổng hợp, báo cáo tình hình hạn hán, giải pháp phòng, chống hạn và
các đề xuất kiến nghị (nếu có) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng,
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
Báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh (NN);
- Lưu: VT, NN5.
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