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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––   –––––––––––––––––––––––– 
Số:  21/CT-UBND    Việt Trì, ngày 27  tháng 12  năm 2006 

 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, 

bảo vệ sản xuất vụ ðông xuân 2006 – 2007 
 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tượng 
EL-Nino ñang phát triển; tình hình thiếu nước, khô hạn có khả năng diễn ra trên diện 
rộng và kéo dài trong các tháng mùa khô ở nhiều khu vực trong cả nước. Hiện tại, 
mực nước các sông trên ñịa bàn tỉnh tiếp tục xuống dần; trên sông Bứa tại Thanh 
Sơn, sông Hồng tại Phú Thọ mực nước thấp hơn trung bình nhiều năm một ít; mực 
nước hạ du của sông Lô ở mức rất thấp, tại Vụ Quang, Việt Trì ñạt mức kiệt lịch sử, 
thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1,7 - 1,9m và thấp hơn năm 2005 từ 0,5 - 0,7m. ðể 
chủ ñộng phòng, chống hạn, bảo ñảm ñủ nước sinh hoạt cho nhân dân và ñáp ứng nhu 
cầu nước tưới phục vụ sản xuất vụ ðông xuân 2006 - 2007, UBND tỉnh yêu cầu các 
Sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành, thị quán triệt và chỉ ñạo thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị số 38/2006/CT-TTg ngày 11/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ; 
Chỉ thị số 104/2006/CT-BNN ngày 16/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Văn 
bản số 2195/UBND-NL ngày 03/11/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về tăng cường các 
biện pháp phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ ðông xuân 2006 - 2007, trong ñó tập 
trung chỉ ñạo ngay một số biện pháp sau: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ðài 
Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, thủy 
văn của khu vực và trên ñịa bàn ñể sớm có dự báo, cảnh báo về tình hình khô hạn, 
thiếu nước cho từng vùng, từng ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh; ñồng thời chỉ ñạo, 
hướng dẫn các ñịa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, 
chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ ðông xuân 2006 - 2007. 

- Chỉ ñạo kiểm tra, ñánh giá thực trạng các công trình thủy lợi, các thiết bị máy 
móc phục vụ kế hoạch bơm tưới trên ñịa bàn; chỉ ñạo sửa chữa, khắc phục khẩn cấp 
các sự cố công trình, các thiết bị máy móc hiện ñang hư hỏng; cải tạo, nâng cấp các 
trạm bơm ñiện; ñẩy nhanh tiến ñộ nạo vét cửa khẩu, bể hút trạm bơm, kênh mương 
nội ñồng ñể phát huy tối ña khả năng cấp nước phục vụ kế hoạch sản xuất vụ ðông 
xuân (những công việc trên phải ñược thực hiện xong trước ngày 15/01/2007). ðối 
với những ñịa bàn không có trạm bơm ñiện, lập kế hoạch bổ sung các trạm bơm dã 
chiến ñể cấp nước khi cần thiết. 

- Tích trữ nước vào các hồ, ñập bằng mọi biện pháp; ñồng thời chỉ ñạo quản lý 
chặt chẽ nguồn nước hiện có; chống rò rỉ, thất thoát nước; phân phối hợp lý và sử 
dụng tiết kiệm nguồn nước sau khai thác. Thực hiện ñồng bộ các biện pháp trong chỉ 
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ñạo như gieo cấy ñúng thời vụ, cấp nước ñúng thời kỳ, ñúng giai ñoạn. Hướng dẫn 
người dân các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm như tưới luân phiên, tưới ñúng thời 
kỳ,… Nghiêm cấm tuyệt ñối việc sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vào 
các mục ñích khác như tháo nước ñể ñánh bắt cá hoặc chạy máy phát ñiện gia ñình,… 
trong ñiều kiện khô hạn của ñịa phương. 

- Kiểm tra, ñánh giá khả năng cấp nước tưới của các công trình thủy lợi hiện có 
và nhu cầu sử dụng nước tưới trên ñịa bàn, kết hợp với việc rà soát kế hoạch sản xuất 
vụ Chiêm xuân 2006 - 2007 ñể chỉ ñạo và hướng dẫn các ñịa phương bố trí sản xuất 
cho hợp lý; những diện tích ñất cao hạn không ñủ nguồn nước tưới suốt vụ cần hướng 
dẫn nhân dân chuyển ñổi sang trồng cây trồng cạn sử dụng ít nước ñảm bảo hiệu quả 
sản xuất. 

- Khẩn trương xây dựng phương án phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ ðông 
xuân 2006 - 2007; có kế hoạch và giải pháp cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, nhất là 
vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, không ñể tình trạng thiếu nước sinh hoạt ảnh hưởng 
ñến ñời sống sinh hoạt của nhân dân. 

- Thường xuyên liên hệ với các Nhà máy thủy ñiện Hòa Bình, Thác Bà; nắm chắc 
các thông tin về thời gian mở cửa xả nước của các nhà máy thủy ñiện này ñể chỉ ñạo 
các ñịa phương khai thác có hiệu quả nguồn nước sông ở thời ñiểm tốt nhất. 

- Chỉ ñạo Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi hợp ñồng 
cụ thể với ðiện lực Phú Thọ ñể ñảm bảo công suất và chất lượng ñiện phục vụ kế 
hoạch bơm tưới chống hạn trên ñịa bàn. 

- Thường xuyên theo dõi tình hình hạn hán và kết quả triển khai phòng, chống 
hạn; tiến ñộ sản xuất của các ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh ñể tham mưu cho UBND 
tỉnh chỉ ñạo công tác phòng, chống hạn có hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí sửa 
chữa thiết bị máy móc, nạo vét cửa khẩu, kênh mương,…, hỗ trợ chuyển ñổi cơ cấu 
cây trồng cho các ñịa phương, trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND 
các huyện, thành, thị quản lý chặt chẽ tài nguyên nước trên ñịa bàn tỉnh. 

3. UBND các huyện, thành, thị: 

- Chỉ ñạo kiện toàn lại Ban chỉ ñạo sản xuất cấp huyện và cấp xã, phân công 
nhiệm vụ cho từng thành viên. 

- Phát ñộng phong trào toàn dân tham gia nạo vét cửa khẩu các trạm bơm, kênh 
trục và mương nội ñồng ñể phát huy tối ña khả năng lấy nước từ các máy bơm tưới 
trên ñịa bàn. 

- Chỉ ñạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng phương án phòng, chống hạn, 
nhất là ñối với những diện tích ñất canh tác nằm ngoài phần ñảm nhiệm của Công ty 
TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi. ðồng thời tăng cường công tác 
chỉ ñạo, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện kế hoạch sản xuất ở cơ sở, trong ñó có việc 
phòng, chống hạn cho cây trồng. 
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- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt 
công tác quản lý tài nguyên nước trên ñịa bàn. 

4. ðài PT - TH, Báo Phú Thọ phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ñịa 
phương thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thủy văn; hướng dẫn các biện pháp 
phòng, chống hạn ñể người dân chủ ñộng thực hiện. 

5. ðề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức ñoàn thể nhân dân tổ chức tuyên 
truyền, vận ñộng nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng chống hạn trên ñịa 
bàn tỉnh. 

Yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị chỉ ñạo triển khai 
thực hiện nghiêm túc những nội dung trên. 

TM. UỲ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

ðặng ðình Vượng (ñã ký) 

 


