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               Hà Nội, ngày     tháng 3 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ cuối 

tháng 2-3/2021, tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đã xảy ra cục bộ tại 

một số địa phương thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Miền Trung và Tây 

Nguyên và diễn biến còn có thể phức tạp hơn vào các tháng mùa khô năm 2021. 

Để kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện các giải pháp ứng phó 

ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đến đến công tác cấp nước 

sạch nông thôn, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Quý Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ 

quan liên quan: 

1. Thực hiện tốt các nội dung theo Văn bản số 8032/BNN-TCTL ngày 

25/10/2019 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo định kỳ 

công tác nước sạch nông thôn, nhất là báo cáo công tác nước sạch nông thôn 

trong thời gian hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để phối hợp trong chỉ đạo, 

điều hành. 

2. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai phương án phòng, chống hạn 

hán, thiếu nước, xâm nhập mặn từ nay đến hết mùa khô năm 2021 bảo đảm cấp 

nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. 

3. Tuyên truyền, phổ biến cho người dân chủ động áp dụng các giải pháp 

cấp, trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian hạn hán, thiếu nước, xâm 

nhập mặn. 

4. Thống kê, dự báo số hộ có khả năng bị ảnh hưởng không có nước sinh 

hoạt, thiếu nước sinh hoạt và đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài cùng kiến 

nghị của địa phương; báo cáo định kỳ gửi về Vụ Nguồn nước và nước sạch nông 

thôn, Tổng cục Thủy lợi hàng tuần (Trước 14:00 Thứ Năm), số 02 Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội, điện thoại: 0243.3734.7625, email: nuocsachtctl@gmail.com. 

Tài liệu kèm theo:  

1. Công văn số 8032/BNN-TCTL ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

2. Phụ lục 01: Mẫu báo cáo công tác nước sạch nông thôn. 

3. Phụ lục 02: Mẫu báo cáo tình hình cấp nước sinh hoạt nông thôn trong 

trường hợp hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ lụt.  
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Đề nghị Quý Ủy ban quan tâm, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr. Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

- TCT. Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c); 

- TTQG NS và VSMTNT; 

- Sở NN và PTNT 63 tỉnh/TP; 

- Lưu: VT, NN. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lương Văn Anh 
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