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Kính gửi:   

- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, tình hình thời tiết trên địa 

bàn tỉnh tiếp tục có diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại, lượng mưa ít do ảnh 

hưởng của 04 đợt không khí lạnh, nhiệt độ vùng cao dao động từ 8,5-12,30C 

vượt TBNNCK 0,40C, riêng Sa Pa thấp hơn TBNN 0,80C, lượng mưa tại các địa 

phương trong tỉnh đều thiếu hụt so với TBNNCK chỉ dao động từ 3,1-17mm ít 

hơn TBNN 14,9-57mm, nơi mưa ít nhất là huyện Bảo Yên, cả tháng 12 năm 

2020 không có ngày nào mưa; Độ ẩm từ 82-90%, thấp hơn TBNNCK từ 1-

1,5%, riêng Bắc Hà vượt TBNNCK 1%; Do lượng mưa thiếu hụt vào những 

tháng cuối năm 2020, mực  nước  các sông lớn dao động theo điều tiết của 

thượng nguồn, biên độ mực nước tháng trên Sông Hồng là 1,0m, Sông Chảy 

1,21m, các sông, suối nhỏ dao động từ 0,1-0,3m thấp hơn TBNNCK. 

Dự báo trong tháng 01 năm 2021 lượng mưa bổ sung ít, dòng chảy trên 

các sông, suối trong tháng đều biến đổi chậm theo xu thế xuống dần, mực nước 

các sông lớn dao động từ 1,0-1,2m, sông suối nhỏ từ 0,1-0,3m; tình hình thời tiết 

có nền nhiệt thấp nhất trong năm, chủ yếu là rét do chịu ảnh hưởng của 5-7 đợt 

không khí lạnh, vùng thấp khả năng sảy ra 3-4 đợt, vùng cao rét đậm, rét hại, đề 

phòng băng giá, sương muối. Nhiệt độ có xu thế thấp hơn TBNNCK đối với 

vùng thấp từ 15,0-16,00C, vùng núi cao dao động từ 7,0-10,50C, lượng mưu ít 

hơn TBNNCK từ 5-15mm, độ ẩm trung bình từ 82-85% vùng cao cao hơn 87-

90%. Do vậy, để chủ động ứng phó với tình hình hạn hán có thể xảy ra trong vụ 

Đông Xuân năm 2020-2021, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt 

của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội 

dung Phương án phòng, chống hạn vụ Đông - Xuân năm 2020-2021 được phê 

duyệt tại Quyết định số 4506/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo phòng, ban chuyên môn, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, 

đánh giá nguồn nước trên địa bàn để tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất vụ 

Đông Xuân năm 2020-2021 của địa phương phù hợp tình hình thực tế, chú trọng 



 

các giải pháp căn cơ, hiệu quả nhằm hạn chế thiếu nước sinh hoạt, nước tưới cho 

cây trồng; chủ động bố trí ngân sách địa phương cho hoạt động phòng, chống 

hạn hán tại đại phương; bố trí kinh phí tu bổ sửa chữa công trình, nạo vét kênh 

mương; tập trung khơi thông dòng chảy, giải tỏa mọi ách tắc trên hệ thống dẫn 

nước, không để thất thoát nước. 

- Thường xuyên thống kê, đánh giá các nguồn nước trong hệ thống công 

trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm nước ngay từ đầu mùa khô, có kế hoạch phân 

phối nước hợp lý để bố trí cơ cấu sản xuất, bảo đảm hạn chế tác động của hạn 

hán, thiếu nước ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.  

- Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để chỉ đạo, điều 

hành và thực hiện tưới cho phù hợp, hiệu quả; tăng cường thông tin, tuyên 

truyền về tình hình nguồn nước tới của người dân nhằm nâng cao ý thức sử dụng 

nước tiết kiệm, hiệu quả; tận dụng tối đa nguồn nước hiện có và nguồn nước tự 

nhiên còn lại sau mùa mưa năm 2020 từ ao, hồ, sông suối, kênh rạch, nghiêm 

cấm việc tháo cạn hồ chứa nước thủy lợi, đảm bảo duy trì dung tích hồ tối thiểu 

70%; để cung cấp nước phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2020 - 2021, đồng 

thời chỉ đạo các địa phương thực hiện tưới đệm trước vụ gieo cấy nhằm tăng độ 

bão hòa nước trong đất, để giảm lượng nước tưới khi vào chính vụ gieo cấy. 

- Chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây 

dựng các công trình thủy lợi, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống kênh mương, để kịp 

thời cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn.  

3. Sở Nông nghiệp và PTNT:  

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Phương án phòng, 

chống hạn vụ Đông - Xuân năm 2020-2021 đạt hiệu quả. 

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Kế 

hoạch sản xuất và hướng dẫn lịch thời vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-

2021 phù hợp tình hình thực tế; hướng dẫn các địa phương thực hiện chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, thời vụ phù hợp thích ứng biến đổi khí hậu; tăng cường giám 

sát việc khai thác, sử dụng nước phục vụ sản xuất đối với các chủ quản lý công 

trình thủy lợi, nhất là các chủ quản lý đập, hồ chứa nước.  

- 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. 

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, khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước cung cấp cho 

sinh hoạt trong trường hợp hạn hán xảy ra. 

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cân đối 

kinh phí để phục vụ phòng, chống hạn hiệu quả trong vụ Đông Xuân năm 2020-

2021 trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lào Cai, Đài Khí tượng Thủy văn 

tỉnh: Tăng cường phối hợp đưa tin dự báo, cảnh báo về tình hình ảnh hưởng của 



 

không khí lạnh có thể gây hạn hán trong vụ Đông Xuân năm 2020-2021 trên địa 

bàn tỉnh để chính quyền các cấp và người dân biết; 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. 

 Căn cứ nội dung chỉ đạo trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, 

thực hiện./. 
 

  

 Nơi nhận: 
- CT, PCT1,2; 

- Như trên; 

- CVP, PCVP2; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT, BBT, NLN1,2. 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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