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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân  

tại buổi kiểm tra tình hình tích nước của các hồ chứa phục vụ sản xuất  

vụ Đông Xuân 2019 - 2020 
 

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh tổ chức đi kiểm tra tình hình tích nước của 

các hồ chứa phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020 do đồng chí Lê Minh 

Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng tham dự buổi kiểm tra có đại diện 

lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Thủy lợi; Giám đốc Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; đại diện lãnh đạo UBND huyện 

Quảng Ninh, Bố Trạch cùng tham gia kiểm tra trên địa bàn. 

Sau khi kiểm tra thực địa các công trình hồ đập thủy lợi và nghe đồng chí 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình các hồ 

chứa nước trên địa bàn; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

Từ đầu năm 2019 đến nay, tổng lượng mưa ở các trạm đạt từ 83% đến 

132% lượng mưa trung bình nhiều năm (TBNN). Dung tích nước của các hồ 

chứa do các địa phương quản lý đạt từ 85% - 100% dung tích thiết kế; các hồ 

chứa của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi quản lý đạt trung 

bình khoảng 83% dung tích thiết kế. Tuy nhiên, do lượng mưa không đồng đều 

giữa các địa phương, nên lượng nước một số hồ chứa hiện nay đạt thấp như hồ 

Cẩm Ly 51,8%, hồ Thác Chuối 50,6% dung tích thiết kế...  

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Bình, tháng 

11/2019 lượng mưa các nơi xấp xỉ TBNN; tháng 12/2019 lượng mưa các nơi cao 

hơn TBNN từ 120 - 140%; tổng lượng mưa từ tháng 01 - 03/2020 phổ biến ở 

mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN một ít từ 10-30%. Nguồn nước các hồ chứa thủy 

lợi hiện tại cơ bản đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất vụ Đông Xuân năm 

2019-2020, có khả năng thiếu nước vụ Hè Thu năm 2020. 

Để đảm bảo phục vụ nước tưới, nước sinh hoạt năm 2020, UBND tỉnh 

yêu cầu: 

1. UBND các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Công ty TNHH MTV Khai 

thác công trình thủy lợi: 

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động xây dựng, triển 

khai phương án tích nước các hồ chứa thủy lợi, đồng thời vận hành điều tiết hợp 

lý đảm bảo an toàn hồ đập, đặc biệt các hồ chứa có cửa van phải thực hiện 

nghiêm ngặt quy trình vận hành điều tiết được phê duyệt đảm bảo tích đủ nguồn 

nước yêu cầu theo kế hoạch sản xuất năm 2020.  



 

 

- Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân làm thủy lợi”, tôn cao bờ 

vùng, bờ thửa, nạo vét kênh, mương, khơi thông hệ thống kênh tưới, tiêu, các 

kênh dẫn vào các trạm bơm bị bồi lấp sau mùa lũ, đảm bảo kịp thời phục vụ sản 

xuất vụ Đông Xuân.  

- Cân đối các nguồn nước tưới hiện có để xây dựng kế hoạch sản xuất 

đảm bảo ăn chắc vụ Đông Xuân có tính đến vụ Hè Thu; xây dựng phương án 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giống lúa ngắn ngày trên những vùng thiếu nước 

sản xuất. Đối với những diện tích đủ nước tưới vụ Đông Xuân nhưng sản xuất 

lúa kém hiệu quả cũng nên chuyển đổi sản xuất 2 vụ màu để dành nước cho vụ 

Hè Thu.  

- Tăng cường thực hiện các giải pháp tích trữ nước, thực hiện quy trình 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ngay từ vụ Đông Xuân, giảm thất thoát, lãng phí để 

đảm bảo nước phục dân sinh và sản xuất cho cả năm 2020. 

- Tổ chức quán triệt và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện hiệu quả 

phương án chống hạn và chuyển đổi cây trồng, đồng thời thường xuyên kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc các địa 

phương thực hiện các giải pháp tích trữ nước, đồng thời đảm bảo an toàn hồ đập, 

xây dựng kế hoạch tưới tiêu hợp lý đối với từng công trình ngay từ đầu vụ Đông 

Xuân; chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên đất lúa theo quy định của Luật trồng trọt có hiệu lực từ ngày 

01/01/2020 và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về 

quản lý sử dụng đất lúa. 

3. Đối với công trình hồ chứa nước Tróoc Trâu: Giao Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đề xuất đưa 

vào kế hoạch đầu tư công trung hạn bố trí vốn thực hiện dự án giai đoạn 2 để 

phát huy hiệu của của công trình đồng thời đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. 

4. Đối với các công trình cần sửa chữa, gia cố cấp bách (trong đó có cống 

cửa lấy nước công trình Hồ chứa nước Điều Gà, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng 

Ninh): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác 

công trình thủy lợi, UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở Tài 

chính rà soát lại các công trình cần sửa chữa, gia cố cấp bách theo ý kiến của Sở 

Tài chính tại Công văn số 3284/STC-ĐT ngày 10/10/2019.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị 

biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Lê Minh Ngân; 

- Các sở: NNPTNT, TC, TNMT, KHĐT; 

- Cty TNHH MTV KTCT thủy lợi; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CVNN. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

Nguyễn Quang Ngọc 
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