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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-NN 

V/v triển khai các công tác ứng phó 

xâm nhập mặn trên địa bàn huyện. 

 

Mỹ Tú, ngày        tháng        năm 2023 

    Kính gửi:    

- Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

 

Căn cứ Văn bản số 339/UBND-KT, ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng, V/v triển khai các công tác ứng phó xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. 

Để chủ động trong công tác đề phòng ảnh hưởng xâm nhập mặn, UBND 

huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện tập trung triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: 

1. Theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến, thông tin dự báo xâm nhập mặn 

của các cơ quan chuyên ngành khí tượng, thủy văn cung cấp; thường xuyên tuyên 

truyền, cung cấp thông tin đến người dân để chủ động ứng phó. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

- Phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra, kịp thời tham mưu UBND 

huyện thực hiện duy tu, gia cố, sửa chữa các công trình thủy lợi; triển khai các 

biện pháp giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với diện tích 

cây ăn trái (nếu mặn xâm nhập); Rà soát, khoanh vùng các khu vực có nguy cơ 

ảnh hưởng hạn mặn, triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp cho từng đối tượng 

cây trồng. Kiên quyết không để người dân sản xuất ở vùng có nguy cơ thiếu nước. 

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy lợi tỉnh, Sở Nông nghiệp – PTNT 

tỉnh và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh kịp thời cập nhật thông tin cảnh báo, dự báo 

về tình hình xâm nhập mặn để thông tin kịp thời cho các xã, thị trấn, người dân 

biết để chủ động các biện pháp tích trữ, tiết kiệm nước. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh, Công ty Cổ phần Thủy lợi 

Sóc Trăng rà soát, kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, kịp 

thời tham mưu UBND huyện kế hoạch duy tu, sửa chữa; chủ động nạo vét hệ 

thống kênh trục tạp nguồn trữ nước ngọt khi có điều kiện. 

- Chỉ đạo Trạm Quản lý Thủy nông huyện thường xuyên kiểm tra tình hình 

nguồn nước, phối hợp với đơn vị vận hành các cống, tranh thủ lấy nước vào khi 

nồng độ mặn cho phép (trường hợp xâm nhập mặn ảnh hưởng đến huyện). 

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các công trình, dự án thủy lợi, công trình bức xúc phục vụ phòng, chống hạn, xâm 

nhập mặn, sớm đưa vào khai thác, vận hành. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VH-TT-TT huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.M2.2023.CV-UBND. 

CHỦ TỊCH 
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