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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 11/CT-UBND 

 

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

 
Phú Thọ, ngày 12 tháng 11  năm 2015 

CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán năm 

2016 và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2015-2016, ñối phó với 
ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 

  
 

 Do ảnh hưởng của El Nino, từ ñầu năm 2015 ñến nay, tình hình thời tiết trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Thọ diễn biến phức tạp; tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm 
và phân bố không ñồng ñều, một số huyện thuộc khu vực trung du, miền núi bị hạn hán 
cục bộ; nắng nóng kéo dài ñã gây nên một số vụ cháy rừng trên ñịa bàn các huyện Yên 
Lập, Cẩm Khê, Tân Sơn. Hiện nay, tuy ñã kết thúc mùa mưa năm 2015, nhưng nhiều 
hồ chứa nước thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh mới tích ñược khoảng 80-85% dung tích so với 
thiết kế. Theo nhận ñịnh xu thế thời tiết, thủy văn của Trung tâm dự báo Khí tượng 
Thủy văn Trung ương, hiện tượng El Nino có khả năng tiếp tục kéo dài hết mùa 
ñông xuân 2015-2016 và có thể ñạt cường ñộ của El Nino mạnh kỷ lục năm 1997-
1998; về tác ñộng chung sẽ làm cho lượng mưa và lượng dòng chảy trên các sông, 
suối có khả năng thiếu hụt từ 10-40% so với trung bình nhiều năm. 

ðể tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn hán và chủ ñộng trong công tác 
phòng cháy, chống cháy rừng, ñối phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám ñốc Công ty TNHH Nhà 
nước MTV khai thác CTTL Phú Thọ có trách nhiệm: 

a) Tổ chức kiểm tra, tổng hợp cụ thể nguồn nước và hiện trạng các công trình hồ, 
ñập, trạm bơm ñể xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý; bố trí kinh phí ñể sửa chữa 
kịp thời những hư hỏng của công trình; thực hiện nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh 
mương; duy tu, bảo dưỡng ñộng cơ ñiện và nạo vét bể hút của các trạm bơm ñiện ñể 
ñảm bảo cấp nước từ công trình ñầu mối ñến khu vực sản xuất và các khu dân cư cần 
nước sinh hoạt; chủ ñộng bảo dưỡng, sửa chữa các máy bơm dã chiến ñể sẵn sàng hoạt 
ñộng cấp nước khi mực nước các hồ chứa không thể cấp bằng tự chảy hoặc khi mực 
nước trên các sông hạ thấp không ñủ cao trình cho các trạm bơm cố ñịnh ven sông hoạt 
ñộng; 

b) Chỉ ñạo các ñơn vị quản lý, vận hành, các hợp tác xã tranh thủ tích nước bổ 
sung ñối với các hồ chứa chưa ñảm bảo dung tích thiết kế; tổ chức quản lý chặt chẽ và 
sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước các hồ chứa. Theo dõi chặt chẽ thời tiết, có kế 



CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 27-11-2015 33

 

2 

 

hoạch vận hành, ñiều tiết hợp lý ñối với các hồ chứa ñã tích ñủ nước theo dung tích 
thiết kế ñể ñảm bảo an toàn công trình; 

c) Xây dựng kế hoạch cấp nước khi các Nhà máy thủy ñiện xả nước; có biện 
pháp nối dài ống hút ñối với các trạm bơm cố ñịnh ven sông, lắp ñặt thêm bơm dã 
chiến, tranh thủ tối ña thời gian xả nước ñể bơm cấp nước và bơm tích nước vào các 
khu ñồng trũng, kênh tiêu ñể có ñủ nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; 

d) Xây dựng Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2015-2016 phù hợp trên cơ sở 
kiểm tra, ñánh giá nguồn nước và khả năng phục vụ của hệ thống công trình thủy lợi; 
có kế hoạch chuyển ñổi cây trồng ñối với những diện tích có thể bị thiếu nước, không 
chủ ñộng nguồn nước; 

ñ) Xây dựng kế hoạch chống hạn ñể chủ ñộng trong công tác phòng, chống hạn 
hán phục vụ sản xuất; 

e) Kiện toàn Ban Chỉ ñạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng cấp 
huyện và cấp xã; các tổ ñội phòng, chống cháy rừng ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, 
giám sát, ñôn ñốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở; 

f) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận ñộng nhân dân chấp hành nghiêm các 
quy ñịnh của Nhà nước về Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;  

g) Rà soát ngay các khu vực rừng trọng ñiểm có nguy cơ cháy rừng cao; xây 
dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cụ thể cho từng ñịa phương. Tăng cường 
kiểm tra, phát hiện kịp thời các ñiểm cháy rừng và triển khai các biện pháp chữa cháy 
rừng quyết liệt, có hiệu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”; kiên quyết không ñể xảy 
ra cháy lớn;  

h) Rà soát kế hoạch chuẩn bị cây giống, xử lý thực bì và trồng rừng kịp thời 
vụ, phù hợp với diễn biến hạn hán, ñảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 
2016, ñồng thời không ñể cháy rừng do xử lý thực bì; 

i) Chỉ ñạo, phát huy hiệu quả công tác diễn tập, phòng cháy, chữa cháy rừng. 
Phương án diễn tập phải sát với tình hình thực tế của ñịa phương với các khu vực trọng 
ñiểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Sau diễn tập, phải ñánh giá, rút kinh nghiệm và 
bổ sung kịp thời các phương án có tính khả thi ñể thực hiện khi có tình huống cháy 
rừng xảy ra; 

k) Khi xảy ra phá rừng, cháy rừng trên ñịa bàn thì Chủ tịch UBND phải trực tiếp 
chỉ ñạo, huy ñộng lực lượng, phương tiện, chỉ huy tại hiện trường ñể nhanh chóng giải 
quyết vi phạm hoặc dập tắt ñám cháy; trường hợp vượt quá khả năng của ñịa phương 
phải báo cáo trực tiếp bằng ñiện thoại lên cấp trên ñể có phương án chi viện, ứng cứu. 
ðịa phương nào ñể xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng mà không phát hiện và xử lý 
kịp thời, gây thiệt hại về người, tài sản và tài nguyên rừng thì Chủ tịch UBND huyện 
phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 
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2. Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 

a) Chỉ ñạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 8718/CT-BNN-TCTL ngày 
23/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Tăng cường công tác thực hiện các 
giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016, ñối phó với hiện tượng El 
Nino; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
Tăng cường chỉ ñạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá 
rừng và chống người thi hành công vụ; Chỉ thị số 04/2014/CT-TTg ngày 05/3/2014 
của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng 
và các quy ñịnh ñịnh hiện hành ñảm bảo an toàn nguồn nước phục vụ sản xuất, ñời 
sống sinh hoạt cho nhân dân, phòng chống hạn hán, phòng cháy, chữa cháy rừng, ñối 
phó với hiện tượng El Nino; 

b) Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn, nguồn nước, hạn 
hán, kịp thời cảnh báo cho các ñịa phương và cơ quan có liên quan; hướng dẫn thực 
hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán và phòng, chống cháy rừng; 

c) Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý ñầu tư xây dựng các công 
trình thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh; ñôn ñốc các Chủ ñầu tư ñang triển khai thi công xây 
dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi khẩn trương hoàn thành các 
hạng mục chính ñể có thể ñưa vào phục vụ sản xuất;  

           d) Chỉ ñạo thực hiện các giải pháp cần thiết ñể phòng, chống hạn hán, ñảm bảo 
cung cấp ñủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân; 

ñ) Chỉ ñạo ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các biển báo cháy 
rừng, tích cực tuần tra, phát hiện sớm cháy rừng; chuẩn bị sẵn sàng, ñầy ñủ lực lượng, 
phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng ñể hỗ trợ, ứng cứu kịp thời 
khi có yêu cầu; 

e) Tăng cường chỉ ñạo công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, phòng 
ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại ñến tài nguyên rừng; phối hợp với các 
cơ quan thừa hành pháp luật tổ chức ñiều tra, xử lý và tham mưu cho các cấp chính 
quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; 

f) Giám sát, kiểm tra, ñôn ñốc việc xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ 
rừng và phòng cháy, chống cháy rừng cấp huyện, cấp xã, các công ty lâm nghiệp và 
chủ rừng.  

 3. Giám ñốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có 
trách nhiệm: 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ ñược giao, chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc phối 
hợp chặt chẽ với với các ngành, các cấp, tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà 
nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chỉ ñạo xây dựng kế hoạch chuẩn bị 
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về lực lượng, phương tiện cần thiết, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có sự cố cháy rừng 
xảy ra; 

b) Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy ñịnh của Nhà nước về quản lý 
nguồn nước, hệ thống công trình thủy lợi, phòng cháy, chữa cháy rừng gây hậu quả về 
người, tài sản và tài nguyên rừng theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Báo Phú Thọ, ðài phát thanh và Truyền hình Phú Thọ  

 Tăng thời lượng phát sóng, phát thanh, tin, bài tuyên truyền, thông tin kịp thời 
các bản tin dự báo về tình hình diễn biến của thời tiết, cảnh báo cháy rừng; thực hiện 
tốt công tác tuyên truyền, vận ñộng nhân dân sử dụng nước tiết kiệm và thực hiện 
nghiêm các quy ñịnh của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

 5. Các sở, ngành khác có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình 
có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo, giải quyết các khó khăn ñể thực hiện tốt công tác phòng, 
chống hạn hán, ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. 

Yêu cầu Giám ñốc các sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 
thành, thị chỉ ñạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ nêu trên./. 
 

 

 KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Công Thủy 
 

 


