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

Số: 205 /BC-UBND

Thắng Lợi, ngày09 tháng 11 năm 2021.

BÁO CÁO
Về việc đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và đảm bảo nguồn nước phục vụ
sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 trên địa bàn phường Thắng Lợi
Thực hiện Công văn 3834/UBND-KT ngày 7/110/2021 – của phòng kinh tế Thành
phố Pleiku về việc về việc tăng cường quản lý, khai thác đảm bảo an toàn công trình
thủy lợi trong mùa mưa lũ và đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông xuân 2021
-2022 trên địa bàn thành phố.
Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi Báo cáo như sau.
1. Đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ;
Thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về
việc về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ
năm 2021; Công văn số 1074/UBND-NL ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về
việc triển khai thực hiện quy định về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Công văn số 1261/UBND-KT ngày 27/4/2021 của UBND Thành phố về việc chủ
động ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên địa bàn Thành phố và tăng
cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các thông tin về mưa, bão, thiên tai của
Trung tâm quốc gia dự báo Khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây
Nguyên. Kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN phường; tổ chức trực
ban 24/24h trong thời gian xảy ra mưa, bão; đồng thời rà soát, cập nhật phương án ứng
phó với thiên tai; kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư; bố trí thiết bị phòng, chống
thiên tai để thực hiện có hiệu quả phương châm "bốn tại chỗ", đảm bảo an toàn về
người và tài sản khi có thiên tai xảy ra.
2.Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2021 -2022: Để chủ
động ứng phó tình hình hạn hán có khả năng xảy ra trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022
trên địa bàn Phường; UBND phường triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Bám sát chỉ tiêu kế hoạch sản xuất được giao, nội dung chỉ đạo của UBND
Thành phố, hướng dẫn của ngành chuyên môn và điều kiện cụ thể của địa phương để rà
soát từng cánh đồng, hướng dẫn, khuyến cáo Nhân dân sản xuất, có phương án phòng
chống hạn; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, biện pháp canh tác, biện pháp phòng trừ sâu
bệnh.
Phối hợp Mặt trận và các Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tuyên
truyền đến tận các thôn, làng nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân, hội viên, đoàn
viên về tình hình biến đổi khí hậu, nguồn nước, khả năng hạn hán, thiếu nước để người
dân để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.
Khuyến cáo Nhân dân tập trung sản xuất, đối với vùng có khả năng bị hạn, bị
thiệt hại do hạn thì hạn chế gieo trồng hoặc chuyển đổi sang cây trồng cạn sử dụng ít

nước tưới hơn để bảo đảm hiệu quả sản xuất, hoặc áp dụng biện pháp phơi đất để gieo
trồng đạt năng suất cao; không xuống giống vào các thời điểm nhiệt độ xuống thấp để
đảm bảo tỷ lệ nảy mầm và tỷ lệ sống của cây trồng; đẩy nhanh thời vụ xuống giống sớm
hơn tại những chân ruộng thiếu nước tưới vào cuối vụ. Kết hợp lồng ghép công tác
tuyên truyền với tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất để tăng hiệu quả.
Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác
để tăng cường các giải pháp phòng chống, ứng phó khi xảy ra hạn hán. huy động Nhân
nhân nạo vét kênh mương nội đồng và các công trình thủy lợi trên địa bàn khi cần
thiết.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn, nguồn nước, hạn hán thiếu
nước để thông báo, cảnh báo cho người dân, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện
các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất
nông nghiệp, dân sinh.
Theo dõi, hướng dẫn các địa phương triển khai gieo trồng vụ Đông Xuân một
cách hợp lý để tránh hạn vào cuối vụ; chỉ đạo quyết liệt việc chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, tăng cường sử dụng giống cây trồng chịu hạn, sử dụng ít nước ở các khu vực
thường xuyên xảy ra hạn hán thiếu nước, không chủ động về nguồn nước để hạn chế
thiệt hại do hạn hán gây ra.
Phối hợp với Làng, tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân sử
dụng nước phục vụ sản xuất tiết kiệm, hợp lý, sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết
kiệm nước cho lúa và các cây trồng cạn.
Vậy Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi báo cáo phòng kinh tế thành phố
Pleiku biết để tổng hợp./.
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