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KẾ HOẠCH
Làm thủy lợi Đông Xuân 2020-2021 huyện Thanh Hà

Căn cứ Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc giao Kế hoạch làm thuỷ lợi Đông Xuân 2020-2021;

Thực hiện Kế hoạch số 1535/KH-SNN, ngày 22/10/2020 của Sở Nông 
nghiệp&PTNT tỉnh Hải Dương “Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2020-2021”, 
UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2020-
2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Làm thủy lợi là nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ sản xuất nông 

nghiệp và dân sinh, đảm bảo tưới nước được kịp thời, chủ động; tiêu thoát nước 
nhanh khi có mưa bão xảy ra.

- Giải tỏa dòng chảy và xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm trên hệ 
thống kênh mương đảm bảo cho việc tưới, tiêu thoát nước. 

2. Yêu cầu
- Trên cơ sở đăng ký làm thủy lợi Đông Xuân năm 2020 - 2021 của Uỷ 

ban nhân dân các xã, thị trấn, Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiến hành rà soát, 
kiểm tra, đánh giá các tuyến kênh, xác định khối lượng cần nạo vét đưa vào kế 
hoạch và đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch được giao.

- Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo Đài phát thanh, Uỷ ban nhân dân các xã, 
thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia vào việc làm 
thủy lợi Đông Xuân năm 2020-2021.

II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch của Uỷ ban nhân 

dân huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, các 
ban, ngành, đoàn thể, các thôn và hộ dân tích cực tham gia làm thủy lợi Đông 
Xuân, đồng thời xây dựng 1-2 tuyến nạo vét làm điểm của xã, thị trấn.

2. Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2020 - 2021
Căn cứ vào kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân của Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

Uỷ ban nhân dân huyện giao cho Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện 
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và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn khối lượng làm thủy lợi Đông Xuân 2020-
2021 như sau:

a) Hệ thống kênh do Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện 
quản lý

Tiếp tục tổ chức triển khai, tập trung chỉ đạo, huy động nguồn nhân lực 
của xí nghiệp tiến hành nạo vét 4 tuyến kênh ở xã Thanh Cường, Thanh Hải, 
Tân Việt với khối lượng 16.460m3, nạo vét cửa cống, hố hút ở 4 xã với khối 
lượng 1.520m3, tu bổ kênh nổi ở 3 xã với khối lượng 1.550m3. 

(có Phụ lục số 01 kèm theo)
b) Hệ thống kênh do Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý
- Đối với khối lượng được Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ do Uỷ ban nhân 

dân huyện làm chủ đầu tư gồm các hạng mục sau:
- Kênh dẫn: 20 tuyến kênh, khối lượng: 23.800 m3;

- Kênh nổi: 01 tuyến, khối lượng: 800m3;
- Nạo vét cửa cống, hố hút: 01 tuyến, khối lượng: 400m3.

(có Phụ lục số 02 kèm theo)
- Đối với khối lượng giao cho Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tự làm:
Tiểu thủy lợi nội đồng do các Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, các thôn 

và hộ dân tự làm với khối lượng: 20.700m3.
 (có Phụ lục 03  kèm theo)

III. TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân huyện
- Thành lập Ban chỉ đạo làm thuỷ lợi Đông Xuân 2020-2021 do đồng chí 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện làm Trưởng ban, các cơ quan chuyên môn 
là thành viên. 

- Ban chỉ đạo làm thủy lợi Đông Xuân 2020-2021 thành lập Ban giám sát 
nghiệm thu do đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT huyện làm Trưởng 
ban.

2. Các cơ quan chuyên môn
- Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 

có nhiệm vụ:
+ Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức 

triển khai thực hiện nạo vét các tuyến kênh theo kế hoạch.
+ Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức bàn giao tuyến 

kênh cho các địa phương để giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho đơn 
vị thi công đảm bảo đúng thời gian quy định.

+ Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chuẩn bị hồ sơ, thủ tục 
trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho đơn vị thi công.

- Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện có nhiệm vụ:
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+ Phối hợp với các cơ quan liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 
đôn đốc thực hiện kế hoạch làm thuỷ lợi Đông Xuân gắn với việc xử lý vi phạm, 
giải toả, tu bổ bờ kênh tưới chính ở các tuyến trạm bơm thuộc Xí nghiệp quản 
lý. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xử lý vi phạm các 
tuyến kênh do xã, thị trấn quản lý.

+ Khảo sát thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho Ban giám sát nghiệm 
thu làm thủy lợi Đông Xuân 2020-2021 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có nhiệm vụ:
+ Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc phân bổ, thanh 

quyết toán kinh phí làm thủy lợi Đông Xuân 2020-2021 theo cơ chế hỗ trợ của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Quyết định 3213/QĐ-UBND ngày 
23/10/2020 về việc giao kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2020-2021. 

+ Phối hợp với phòng Nông nghiệp&PTNT, Xí nghiệp Khai thác công 
trình thuỷ lợi huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức nghiệm thu, 
hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, thanh quyết toán khối lượng theo quy định, trình 
Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt.

- Đài phát thanh huyện viết tin, bài tuyên truyền, vận động thực hiện hoàn 
thành kế hoạch làm thuỷ lợi Đông Xuân 2020-2021.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Căn cứ vào kế hoạch được huyện giao, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành giải phóng mặt bằng, 
vận động người dân và xử lý vi phạm công trình trên các tuyến kênh, kết hợp 
giải toả dòng chảy. Thực hiện giao một phần khối lượng làm thuỷ lợi Đông 
Xuân cho đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể của địa phương đảm 
nhiệm và chọn tuyến làm điểm để ra quân, bố trí kinh phí kết hợp với phần thủy 
lợi phí cấp bù đầu tư vào nạo vét và xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn 
xã, thị trấn.

4. Kinh phí thực hiện
Theo Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc giao kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2020-2021, trong đó 
khối lượng nạo vét các kênh dẫn nhánh, tu bổ kênh nổi, cửa cống hố hút do 
UBND huyện làm chủ đầu tư được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30.000 đồng/m3.

Riêng hạng mục tiểu thủy lợi nội đồng sử dụng trong phần kinh phí cấp 
bù thủy lợi phí cho các Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và do các xã, thị trấn 
bố trí kinh phí thực hiện.

5. Thời gian thực hiện
- Tổ chức ra quân đồng loạt vào ngày 25/11/2020 (Lễ tổ chức lễ ra quân 

tại xã Thanh Quang) và kết thúc việc nạo vét trên địa bàn huyện trước ngày 
20/12/2020. Tổ chức nghiệm thu làm thủy lợi Đông Xuân 2020-2021 trước ngày 
31/12/2020 để chủ động đưa nước vào kênh chuẩn bị đổ ải. Ưu tiên thực hiện 
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nạo vét kênh dẫn, cửa cống lấy nước, hố hút các trạm bơm trước để chủ động 
điều tiết nước tưới làm cây vụ đông.

- Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc yêu cầu các địa 
phương thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo làm thuỷ lợi Đông Xuân 2020-
2021 qua Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện.

Công tác nạo vét làm thuỷ lợi Đông Xuân là nhiệm vụ quan trọng để đảm 
bảo yêu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân đồng thời làm thông 
thoáng dòng chảy và tăng hiệu quả sử dụng hệ thống kênh mương trên toàn 
huyện. Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị 
trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Bá Định
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