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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VŨNG LIÊM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––– –––––––––––––––––––––––––– 

Số:   06 /CT-UBND  Vũng Liêm, ngày   14   tháng  3  năm 2016 

 

CHỈ THỊ 

Về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn  

trên địa bàn huyện 

––––––––––––––– 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long 

về việc công bố thiên tai hạn, xâm ngập mặn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Trong tháng 2 và những ngày đầu tháng 3/2016, trên địa bàn huyện độ mặn xuất 

hiện ở mức độ cao và kéo dài cụ thể, vào ngày 07/3/2016 đo tại cống Nàng Âm 6,1‰, 

vàm Vũng Liêm 6,1‰, vàm Mang Thít 4,3‰ và trong nội đồng ở các xã, thị trấn của 

huyện đạt 2,5‰. Độ mặn cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân 

trên địa bàn huyện. 

Theo nhận định của Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, trong thời gian tới độ mặn 

trên các sông đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao, trong tháng 3 độ mặn đạt từ 7 - 9‰, 

tháng 4 đạt 8 -10‰ và có khả năng xâm nhập sâu vào nội đồng. Dự báo trong thời gian tới, 

toàn huyện Vũng Liêm sẽ ảnh hưởng hạn, xâm nhập mặn ở mức cao và kéo dài. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình xâm nhập mặn, để chủ động phòng, chống, 

khắc phục có hiệu quả về thiệt hại hạn, xâm nhập mặn gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện chỉ thị: 

 1. Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã- thị trấn 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác 

phòng, chống hạn, mặn trong nội bộ và ngoài nhân dân.  

2.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: 

- Tham mưu UBND huyện phân công thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn huyện phụ trách chỉ đạo, hỗ trợ các xã, thị triển khai công tác 

phòng chống hạn, xâm nhập mặn có hiệu quả; khẩn trương xây dựng và triển khai kế 

hoạch chủ động phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn huyện. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến xâm nhập mặn kịp thời thông báo  

đến các ngành có liên quan, các xã, thị trấn và nhân dân biết để có biện pháp phòng, 

chống kịp thời, hiệu quả. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch mùa khô về công tác thủy lợi nội đồng, 

nạo vét kênh chính, kênh tạo nguồn, đắp đập, đê bao ngăn mặn, sửa chữa các cống, đập 

điều tiết nước; tham mưu bố trí máy bơm nước đối với các khu vực đã xuống giống vụ 

lúa Hè Thu trong điều kiện bị khô hạn. Phối hợp chặt chẻ ngành cấp trên thực hiện các dự 

án, công trình thủy lợi do tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện sớm đưa vào khai thác. 

- Tham mưu UBND huyện điều chỉnh lịch xuống giống vụ lúa Hè Thu ở các xã, 

thị trấn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp cho vùng có nguy cơ bị xâm nhập mặn.  

- Mua sắm, trang bị máy đo độ mặn mỗi xã, thị trấn 01 máy, hướng dẫn cách thức 

sử dụng để các xã, thị trấn chủ động trong công tác phòng chống hạn, mặn tại địa 

phương. 

- Phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn có kế 

hoạch vận hành các trạm cấp nước tập trung trên địa bàn huyện, thông báo đến tận hộ dân 

sử dụng nước máy về tình hình mặn và vận động hộ dân trử nước trong thời gian này. 
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- Phối hợp với các ngành huyện có liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức 

điều tra thống kê đánh giá thiệt hại do hạn, xâm nhập mặn, kịp thời đề xuất Chủ tịch 

UBND huyện cứu trợ khẩn cấp, đột xuất những trường hợp bị thiệt hại nặng. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác phòng, 

chống hạn, mặn trên địa bàn huyện. Thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo UBND 

huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện:  

- Phối hợp với Điện lực Vũng Liêm xây dựng phương án ưu tiên cung cấp đủ 

nguồn điện và ổn định cho các trạm bơm điện và các nhà máy cấp nước sinh hoạt tập 

trung phục vụ công tác chống hạn, xâm nhập mặn. 

- Phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Vĩnh Long 

khẩn trương thi công các hệ thống cấp nước cho 02 xã Trung Thành Tây và Trung Thành 

Đông; chủ động thông báo người dân sử dụng nước máy, lịch ngừng cấp nước sinh hoạt 

và có biện pháp trử nước sinh hoạt khi độ mặn ở mức cao. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:  

- Có kế hoạch cấp bột xử lý nước cho các hộ dân khu vực nguồn nước bị thiếu hụt, 

ô nhiễm, nhiễm mặn trên cơ sở đề nghị của UBND các xã, thị trấn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường nước, tổ chức kiểm tra, xử 

lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm sông, kênh, rạch, làm tắc nghẽn dòng chảy, xả chất 

thải, rác thải vào môi trường nước, chăn nuôi gia cầm trên các sông, rạch phục vụ sinh 

hoạt.  

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Phối hợp với các ngành, xã có liên quan tham mưu 

UBND huyện lập dự toán kinh phí và kịp thời giải ngân thực hiện các giải pháp cấp bách 

phòng, chống hạn, xâm nhập mặn. 

6. Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Văn Thủ: Chủ động 

phòng ngừa, giám sát dịch bệnh trong mùa khô, không để dịch bệnh bùng phát trong thời 

gian hạn, xâm nhập mặn, nắng nóng kéo dài; rà soát lại số lượng thuốc và các thiết bị 

điều trị, đảm bảo đầy đủ khi cần thiết có kế hoạch sử dụng. 

7. Đài Truyền thanh huyện: Thường xuyên theo dõi, cập nhật đưa tin kịp thời diễn 

biến của tình hình hạn, mặn để vận động, hướng dẫn nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, 

trử nước đúng cách và thực hiện tốt công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn trên địa 

bàn huyện. Hàng ngày thông tin trên hệ thống loa không dây của địa phương để người 

dân nắm thông tin kịp thời. 

8. UBND các xã, thị trấn: 

- Phối hợp chặt chẻ với các ngành huyện có liên quan tổ chức thực hiện công tác 

phòng chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thu, đăng nộp 

quỹ phòng, chống năm 2016 trên địa bàn.  

- Đóng các cửa cống ngăn mặn, cống dẫn nước vào nội đồng khi độ mặn vượt mức 

cho phép; kịp thời thông báo cho nhân dân tình hình hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn 

quản lý để có giải pháp trử nước ngọt phục vụ sinh hoạt và chứa nước phục vụ sản xuất. 

- Chủ động sử dụng các nguồn vốn địa phương và dân đóng góp thực hiện bảo 

dưỡng, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi, nạo vét các tuyến kênh nội đồng, đắp đập 

thời vụ để trữ nước khi cần thiết. Khẩn trương sửa chữa, đóng mới nắp cống đảm bảo các 

cống phải có 2 nắp cống (nắp trong, nắp ngoài) để ngăn mặn trử ngọt.  
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- Tổ chức thống kê, ra soát các diện tích lúa Hè Thu đã xuống giống và triển khai 

mọi biện pháp để bảo vệ. Đối với các xã chưa xuống giống vụ lúa Hè Thu, tùy tình hình 

thực tế tại các xã, Chủ tịch UBND các xã tổ chức họp dân thống nhất thời gian xuống 

giống khi độ mặn giảm về mức cho phép. 

- Tổ chức trục vớt lục bình, chướng ngại vật trên các tuyến kênh, rạch, sông ngòi; 

vận động nhân dân sử dụng tiết kiệm nước và giữ vệ sinh nguồn nước, không xả rác và 

nước nhiễm bẩn vào nguồn cung cấp nước, nhằm hạn chế tình trạng gây ô nhiễm nguồn 

nước trong mùa khô. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể tham gia tổ 

chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn thể và nhân dân tham gia phòng, chống hạn, 

xâm nhập mặn. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, 

đoàn thể thuộc huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai tổ 

chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (thay báo cáo); 
- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND (để báo cáo); 
- CT, các PCT. UBND huyện;  

- Các cơ quan đơn vị đoàn thể đóng trên địa bàn huyện; 
- BLĐ VP. UBND, các CV tổ NC; 
- CT. UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.        
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