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ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN LAI CÁCH

Số: 52/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Cách, ngày 05 tháng 12 năm 2022

KẾ HOẠCH
Làm thủy lợi nội đồng Đông Xuân 2022 - 2023

Thực hiện kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 18/9/2022 của UBND huyện 
Cẩm Giàng về làm thủy lợi đông xuân năm 2022-2023.
Ủy ban nhân dân thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể như sau.

A. CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT
- Để đảm bảo đủ nước tưới cho diện tích gieo trồng cây vụ đông, chủ động 

nguồn nước để tưới mạ, làm ải gieo cấy và tưới dưỡng lúa, màu, cây ăn quả, nuôi 
trồng thủy sản đáp ứng cơ cấu thời vụ. Phải đáp ứng yêu cầu dẫn nước tiêu, ngăn 
nước chống úng vụ mùa năm 2022 cho lưu vực bơm điện. Cung cấp nước sinh hoạt 
cho nhân dân, diện tích nuôi trồng thủy sản và các ngành kinh tế khác.

- Mức độ bồi lắng, khả năng đáp ứng yêu cầu tưới tiêu của hệ thống thủy lợi 
trên địa thị trấn còn nhiều khó khăn, chỉ sau 1 vụ khi tháo gạn nước để phục vụ gieo 
vãi thì lượng lớn bùn đất theo dòng chảy xuống lòng kênh, mương làm cho kênh, 
mương nhanh bị bồi nằng. Khả năng phục vụ tưới cho vụ sau đã bị giảm nghiêm 
trọng.

- Do diện tích đất nông nghiệp được chuyển dần sang mục đích khác nên diện 
tích gieo trồng bị chia cắt phân lập thành những vùng cao thấp khác nhau dẫn đến 
công tác điều tiết nước rất khó khăn và phức tạp.

- Do diễn biến phức tạp về thời tiết như mưa, bão úng, hệ thống công trình 
thủy lợi bằng đất thường xuyên bị bào mòn, bồi lấp; Bên cạnh đó mực nước các sông 
thất thường, đầu năm hạn nặng thiếu nước đổ ải, vụ mùa mưa úng lại ngập nặng. Vì 
vậy phải thường xuyên tu bổ nạo vét kênh dẫn, mương tưới tiêu, đắp tôn cao bờ vùng 
nội đồng.

B. NÔI DUNG KẾ HOẠCH LÀM THỦY LỢI NỘI ĐỒNG ĐÔNG 
XUÂN 2022 – 2023

I. THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
Tổng khối lượng đào đắp là 3000 m3; Gồm các tuyến kênh sau:
1. Kênh dẫn nội đồng.
Tổng khối lượng nạo vét là: 1.900 m3; Với 45 tuyến, chiều dài 7.900 m. Các 

thôn, khu dân cư chủ động người và phương tiện tổ chức thực hiện.
 (có bảng phụ lục chi tiết kèm theo)

2.Tiêu nội đồng
Tổng khối lượng nạo vét là 1.100 m3; Với 10 tuyến, chiều dài 3.600 m. Các 

thôn, khu dân cư chủ động người và phương tiện tổ chức thực hiện.



2

 (có bảng phụ lục chi tiết kèm theo)
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện
Tập trung chỉ đạo ra quân đồng loạt vào ngày 15/11/2022; Kết thúc trước ngày 

31/12/2022 để chủ động đưa nước vào kênh, mương nước chuẩn bị đổ ải. Ưu tiên 
thực hiện nạo vét kênh mương dẫn, cửa cống lấy nước, để chủ động điều tiết nước 
tưới.

2. Giải pháp tổ chức thực hiện

Thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi nội đồng Đông Xuân năm 2022 – 2023, 
do đồng chí Phó chủ tịch UBND thị trấn làm Trưởng ban, thánh viên gồm: 
HTXDVNN, cán bộ Địa chính - Giao thông – Thủy lơi, cán bộ Kế hoạch - Tài chính, 
Đài truyền thanh thị trấn, trưởng các ban ngành đoàn thể, các ông, bà trưởng thôn 
khu dân cư.

Ban chỉ đạo làm thuỷ lợi nội đồng Đông Xuân năm 2022 - 2023 triển khai 
phân công công việc cho các thành viên phụ trách từng công việc cụ thể.

2.1Cán bộ Địa chính - Giao thông - thủy lợi

Phối hợp với HTXDVNN xây dựng Kế hoạch, tham mưu cho UBND thị trấn 
thực hiện kế hoạch làm thủy lợi nội đồng Đông Xuân 2022 - 2023 đảm bảo yêu cầu 
kỹ thuật, chất lượng, tiến độ; Xử lý các tình huống phát sinh và tổng hợp tiến độ báo 
cáo UBND thị trấn.

2.2 Hợp tác xã Dịch vụ Nông Nghiệp thị trấn

Giao khối lượng và vị trí thi công cho từng thôn, khu dân cư đúng thời gian 
quy định; Cử thành viên HTXDVNN trực tiếp chỉ đạo thi công và giám sát thi công 
các công trình được giao đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật đúng thời gian quy định; Kiểm 
tra đôn đốc các thôn, khu thi công đúng theo thiết kế được phê duyệt, kết hợp với 
thành viên xác định khối lượng, báo cáo kết quả làm thuỷ lợi nội đồng Đông Xuân 
2022 - 2023 về UBND thị trấn.

2.3 Cán bộ Tài chính - Kế hoạch

Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các thôn khu dân cư lập hố sơ 
thanh quyết toán các hạng mục công trình được UBND thị trấn hỗ trợ.

2.4 Đài truyền thanh thị trấn.
Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trên phương tiện thông tin đại 

chúng để động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch làm thủy 
lợi nội đồng Đông Xuân 2022 - 2023.
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2.5 Trưởng thôn khu dân cư
Triển khai Kế hoạch và huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết khô ráo 

để nạo vét, tu bổ hệ thống tiêu thoát thủy lợi nội đồng, đảm bảo kịp thời đưa vào 
phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Trên đây là kế hoạch làm thủy lợi nội đồng Đông Xuân 2022-2023 của UBND 
thị trấn./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy – HĐND(b/c);
- Lãnh đạo UBND (b/c);
- HTXDVNN thị trấn;
- Trưởng các thôn, khu dân cư;
- Lưu: VP, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Hinh
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