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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________________________ 

 

Vinh Quang, ngày        tháng      năm 

KẾ HOẠCH  

Phòng, chống hạn mùa khô năm 2023 

trên địa bàn xã Vinh Quang 
_____________________________________ 

 

Để chủ động trong công tác phòng chống hạn, cung cấp đủ nước tưới 

phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023 trên địa bàn xã, 

nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn và trên cơ sở nội 

dung Kế hoạch của UBND thành phố1, Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang ban 

hành Kế hoạch chống hạn mùa khô năm 2023 trên địa bàn xã cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

- Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra trong mùa khô 

năm 2023. 

- Có Kế hoạch chủ động tổ chức sản xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu cây 

trồng phù hợp với khả năng cung cấp nguồn nước, đảm bảo phục vụ đạt hiệu 

quả vụ Đông xuân năm 2022-2023. 

- Chủ động điều tiết, dự trữ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp 

nước phục vụ sinh hoạt cho người dân, gia súc. 

2. Yêu cầu. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ tình hình diễn biến 

thời tiết khô hạn, thiếu nước trong mùa khô, nhằm nâng cao ý thức sử dụng 

nước tiết kiệm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây có nhu cầu 

nước tưới ít như: đậu phộng, bắp, rau, hoa màu; nếu sản xuất lúa chỉ nên sử 

dụng giống lúa ngắn ngày. 

- Điều tiết, vận hành hiệu quả công trình thủy lợi Đập Đất TuWyt để điều 

tiết và phân phối nước luân phiên. Nạo vét, phát dọn kênh mương nội đồng 

nhằm đảm bảo nước tưới và tránh tình trạng thất thoát nước.  

- Chuẩn bị các biện pháp tưới bổ sung bằng các máy bơm lưu động. 

- Chuẩn bị các phương án cung cấp nước sản xuất, sinh hoạt hợp lý và ổn 

định, đảm bảo nguồn nước sạch cho các hộ dân. 

 

 

                                                           
1 Kế hoạch 22/KH-UBND ngày 02/02/2022 của UBND thành phố Kon Tum về triển khai Kế hoạch chống 

hạn mùa khô năm 2023 trên địa bàn thành phố Kon Tum. 
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II. DỰ BÁO THỜI TIẾT MÙA KHÔ NĂM 2023. 

1. Diễn biến, dự báo tình hình thời tiết: Theo dự báo của Đài Khí tượng 

Thủy văn tỉnh Kon Tum diễn biến khí tượng, thủy văn vụ Đông xuân 2022-2023 

như sau: Dự báo tình hình nguồn nước: Từ tháng 02 đến tháng 03/2023, mực 

nước  trên các sông, suối có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,35 mét theo xu 

thế giảm chậm; trên sông Đăk Bla tại thành phố Kon Tum, sông Pô Kô tại các 

huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô mực nước có dao động mạnh do chịu ảnh hưởng hoạt 

động của các Nhà máy thủy điện. So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, 

lượng dòng chảy từ tháng 01 đến tháng 3/2023 trên sông Đăk Bla có khả năng 

đạt thấp hơn từ 40 – 60%. 

2. Dự báo khả năng xảy ra khô hạn, thiếu nước: Dự báo từ giữa tháng 

02 đến tháng 04 năm 2023, khô hạn, thiếu nước có khả năng xảy ra ở thành phố 

Kon Tum trong đó có xã Vinh Quang, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, 

gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt của Nhân dân và ảnh hưởng xấu đến môi 

trường. Dự kiến những công trình đập dâng có khả năng bị thiếu nước phục vụ 

sản xuất vào cuối vụ như: Khu tưới đập Đăk Tu Wuyt (xã Vinh Quang); Hồ 

chứa Tân Điền (xã Đoàn kết); Kon Ri Sút; Đăk Kơ Wel (xã Đăk Blà); Ông 

Thiệu (xã Đăk Cấm); Đăk Lê (xã Chư Hreng); Đăk Trum (xã Ngok Bay); Đập 

thôn 3 (phường Trần Hưng Đạo)( Theo dự báo của UBND thành phố, tại Kế 

hoạch số 02-KH/UBND, ngày 02/02/2023 của UBND thành phố Kon Tum). 

3. Kế hoạch gieo trồng vụ Đông - Xuân năm 2022-2023: Diện tích gieo 

trồng vụ Đông Xuân 2022 - 2023 có khả năng bị hạn là 9 ha, trong đó ( diện tích 

lúa 7 ha, cà phê 2 ha). Diện tích có khả năng bị hạn do công trình thủy lợi đảm 

nhận tưới 7,77 ha, trong đó ( lúa 5,77 ha và cà phê 2 ha); diện tích ngoài công 

trình thủy lợi có khả năng bị hạn là  1,23 ha). 

III. NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG HẠN.  

1. Công tác thông tin, tuyên truyền. 

 Phổ biến, thông báo thường xuyên, kịp thời tình hình biến đổi khí hậu, 

thời tiết cho Nhân dân nắm bắt, chủ động phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất. 

 2. Công tác phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2022 - 2023. 

 2.1. Nội dung phương án phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2022- 2023. 

 - Thông báo Nhân dân xuống giống kịp thời và hoàn thành đúng vụ Đông 

Xuân 2022- 2023. Thực hiện chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật, đảm 

bảo sinh trưởng, phát triển tốt, phòng chống dịch và sâu bệnh gây hại. 

 - Sử dụng nguồn nước tưới từ công trình đập thủy lợi, giếng nước, nước 

mạch tự chảy tại các xứ đồng một cách hợp lý, tránh tình trạng lãng phí nước 

tưới. 
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- Thực hiện kiểm tra hiện trạng sử dụng, mức tích nước, hệ thống cống 

đầu mối, mương thủy lợi công trình đập ĐăkTuWuyt, cổng điều tiết nước, có kế 

hoạch nạo vét kênh mương, điều tiết nước tưới đảm bảo cho diện tích lúa nước 

của Nhân dân, hạn chế lãng phí nước. 

- Chuẩn bị trước một bước các loại máy móc, phương tiện chống hạn tại 

xã để phục vụ công tác chống hạn nếu xảy ra hạn hán kèo dài ( 01 máy, đầu 

bơm; ống dẫn nước để bơm nước dưới mực nước chết đập thủy lợi 

ĐăkTuWuyt; can đựng dầu và các trang thiết bị cần thiết khác).  

- Ngoài diện tích có khả năng bị hạn cao, cần chủ động nắm bắt thống kê 

diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân trên địa bàn xã có nguy cơ bị hạn còn lại, để 

kịp thời chủ động trong công tác phòng, chống hạn và thông báo Nhân dân kịp 

thời chuyển đổi cây trồng phù hợp với thời tiết và phù hợp với từng vị trí, loại 

đất nếu có hạn hán xảy ra. 

- Nếu tình hình hạn hán kéo dài, diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân của 

Nhân dân bị thiệt hại, kịp thời thống kê cụ thể diện tích, giá trị thiệt hại, có đề 

xuất với UBND Thành phố xem xét có chính sách hỗ trợ Nhân dân phục hồi sản 

xuất, ổn định đời sống. 

2.2. Thời gian chống hạn: Vụ Đông Xuân 2022- 2023 (Từ tháng 2/2023 

đến hết tháng 6 năm 2023). 

2.3. Nguồn lực, kinh phí phòng, chống hạn. 

- Sử dụng nguồn ngân sách dự phòng năm 2023 đã được phân bổ. Ngoài 

ra, kiến nghị UBND Thành phố hỗ trợ theo quy định, khi nguồn ngân sách dự 

phòng tại địa phương không đảm bảo. 

 - Vận động Nhân dân trước mắt chủ động phòng, chống hạn, trên cơ sở 

hướng dẫn, điều hành của Tổ thủy nông, công chức Nông nghiệp- Giao thông 

thủy lợi xã. 

3. Đối với nước sinh hoạt: 

Theo quan sát thường đến thời kỳ cuối vụ (tháng 02 đến tháng 04 năm 

2023)  khô hạn, thiếu nước có khả năng xảy ra cục bộ ở các khu vực  thuộc các 

thôn: Phương Quý 1, Phương Quý 2 Konrơbang 1. Để chủ động đối phó tình 

hình hạn hán có thể xảy ra, đảm bảo đủ nước phục vụ nhu cầu dùng nước cho 

sinh hoạt của Nhân dân, triển khai thực hiện các giải pháp chống hạn như sau: 

- Tuyên truyền vận động Nhân dân dùng nước tiết kiệm, chuẩn bị các vật 

dụng như: Bồn chứa, thùng nhựa, can đựng nước... để dự trữ nước sinh hoạt. 

- Đối với giếng đào: Khuyến cáo Nhân dân thường xuyên kiểm tra và chủ 

động tổ chức nạo vét đáy giếng để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt. 

- Trong trường hợp thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ở một số khu vực, 

UBND xã có giải pháp cấp nước sinh hoạt hỗ trợ cho Nhân dân bằng biện pháp 

chở nước sinh hoạt từ các nơi khác đến. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1. Giao công chức phụ trách công tác Nông nghiệp, Giao thông, Thủy 

lợi xã.  

- Hướng dẫn Nhân dân chủ động gieo trồng vụ Đông Xuân 2022- 2023 

kịp thời vụ; tích cực chăm sóc, phòng, chống sâu bệnh gây hại trên cây trồng, 

đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. 

- Thực hiện rà soát, thống kê lại toàn bộ diện tích gieo trồng của Nhân dân 

vụ Đông Xuân 2022- 2023, lưu ý các diện tích có nguy cơ bị hạn hán để chủ 

động trong công tác phòng chống. Thời gian hoàn thành, trước ngày 05/3/2023. 

- Tham mưu kiện toàn Tổ thủy nông xã Vinh Quang để kịp thời quản lý 

hệ thống mương thủy lợi, điều tiết nước phù hợp cho cánh đồng ruộng  

ĐăkTuWuyt (nếu có thay đổi nhân sự). Hoàn thành chậm nhất ngày 10/2/2023. 

 - Nếu diễn biến thời tiết bất lợi, nguy cơ hạn hán có thể xảy ra, kịp thời 

xây dựng phương án cụ thể về nhân lực, vật lực, kinh phí phục vụ công tác 

chống hạn và khôi phục sản xuất cho Nhân dân. 

2. Giao Tổ thủy nông xã. 

 Xây dựng kế hoạch cùng hộ dân đang sản xuất tại xứ đồng Đăk Tu Wuyt 

thực hiện nạo vét hệ thống mương thủy lợi; kiểm tra, gia cố lại cổng điều tiết 

nước, đảm bảo điều tiết nước phù hợp; gia cố các cổng mương nước để dẫn 

nước vào ruộng lúa của Nhân dân đảm bảo nước đến đồng ruộng và tránh lãng 

phí nước. 

3. Giao Ban nhân dân 06 thôn. 

 - Thực hiện thông báo Nhân dân chủ động gieo trồng, chăm sóc các loại 

cây trồng vụ Đông Xuân kịp thời vụ; chủ động phòng, chống hạn hán nếu xảy 

ra. Sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm, tránh lãng phí, trường hợp giếng nước 

thiếu nước, hộ dân tự chủ động cải tạo giếng nước, đảm bảo nước sinh hoạt, nếu 

sau khi cải tạo, vẫn không có nước sinh hoạt, báo cáo UBND xã bằng danh sách 

để kiểm tra thực tế, xem xét hỗ trợ nước sinh hoạt phù hợp cho Nhân dân. 

 - Phối hợp với công chức UBND xã phụ trách NN-GT-TL thực hiện các 

nội dung công tác phòng, chống hạn đảm bảo hiệu quả. 

4. Giao công chức Tài chính - Kế toán xã: Chủ động tham mưu kinh phí 

phục vụ công tác phòng, chống hạn hán trên địa bàn nếu xảy ra. 

5. Giao  công chức Văn phòng UBND xã: Thường xuyên đôn đốc, tổng 

hợp tiến độ, kết quả công tác phòng, chống hạn, kịp thời tham mưu lãnh đạo 

UBND xã để chỉ đạo công tác chống hạn trên địa bàn. 

 6. Đề nghị TT.UBMTTQVN xã; Các đoàn thể chính trị - xã hội xã. 

 Chỉ đạo các đoàn thể khu dân cư, phối hợp với Ban nhân dân các thôn 

tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây 

trồng vụ Đông Xuân 2022- 2023, chủ đồng phòng, chống hạn hán nếu xảy ra. 
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7. Đề nghị UBND xã Ngok Bay: Phối hợp với UBND xã Vinh Quang chỉ 

đạo Trưởng thôn Konhơngokơlah thông báo cho số hộ dân đang canh tác tại 

cánh đồng ruộng ĐăkTuWuyt cùng với các hộ dân của xã Vinh Quang điều tiết, 

sử dụng nước hệ thống đập thủy lợi phù hợp, đảm bảo tiết kiệm nguồn nước tưới 

vụ Đông Xuân; chủ động khơi thông kênh mương thủy lợi, bảo vệ, giữ gìn cổng 

điều tiết nước, tránh việc phá hỏng, để nước thủy lợi thất thoát, thiếu hụt nước 

tưới vụ Đông Xuân  2022- 2023. 

 Trên đây là Kế hoạch phòng, chống hạn mùa khô năm 2023 trên địa bàn xã 

Vinh Quang./. 
 

Nơi nhận: 
-  Phòng KT thành phố;  

- UBND xã Ngọc Bay;  

- TT.Đảng ủy; TT.HĐND xã; 

- TT. UBMTTQVN xã; 

- Đ/c CT; các PCT.UBND xã; 

- Các ban ngành đoàn thể xã; 

- Ban nhân dân 6 thôn; 

- Tổ thủy nông xã; 

- Lưu: VT, UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Dung 
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