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KẾ HOẠCH
Làm thủy lợi Đông Xuân năm 2022 - 2023

Căn cứ Quyết định số: 3038/QĐ- UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc giao Kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2022-
2023; Căn cứ kết quả kiểm tra, khảo sát các công trình thủy lợi của cơ quan 
chuyên môn và đề nghị của các xã, thị trấn về công tác làm thủy lợi Đông xuân 
2022-2023 nhằm phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. UBND huyện xây dựng 
kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân năm 2022-2023 như sau:

I. KẾT QUẢ LÀM THỦY LỢI ĐÔNG XUÂN 2021-2022
1. Công tác lãnh đạo, triển khai
Để chủ động trong công tác làm thủy lợi Đông xuân, UBND huyện đã 

thành lập Ban chỉ đạo làm thủy lợi Đông xuân huyện, chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát thực trạng công trình 
thủy lợi, xây dựng kế hoạch làm thủy lợi Đông xuân.

- Căn cứ Quyết định 3044/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 10 năm 2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc giao kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân năm 
2021-2022 và điều kiện cụ thể của các địa phương, UBND huyện ra quyết định 
giao chỉ tiêu kế hoạch làm thủy lợi Đông xuân cho các xã, thị trấn; Thành lập 
Ban quản lý dự án công trình:Nạo vét kênh dẫn vụ Đông Xuân năm 2021-2022.

- BCĐ huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra, 
đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời tổng hợp kết 
quả, những khó khăn, vướng mắc báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện.

2. Kết quả thực hiện.
a) Đối với các công trình phân cấp cho các xã, thị trấn .
- Tổng khối lượng nạo vét: 108.500/74.000 m3, đạt 146,6% so với KH tỉnh giao 

và đạt 106% so với KH huyện xây dựng (108.500/102.000 m3). Cụ thể như sau:
+  Khối lượng nạo vét kênh dẫn nhánh, cửa cống hố hút: 62.000 m3( trong 

đó tỉnh giao 31.000 m3, huyện hỗ trợ 31.000 m3), đạt 100% KH tỉnh, huyện giao
+  Khối lượng tiểu thủy lợi do các xã, thị trấn thực hiện: 46.500m3

 

/40.000m3 , đạt 116% KH huyện giao.
(Chi tiết theo biểu 1 điính kèm)
-  Tổng kinh phí hỗ trợ: 2.031.772.000 đồng, trong đó
+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 930.000.000  đồng
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+ Ngân sách huyện hỗ trợ: 1.101.772.000 đồng (bao gồm cả chi 

phí thuê đơn vị tư vấn) 
b) Đối với các công trình phân cấp cho XNKTCTTL huyện
Khối lượng nạo vét thực hiện được 22.700.m3, đạt 100% so với KH tỉnh 

giao và bằng 100% so với KH huyện xây dựng. Trong đó:
- Kênh dẫn: Khối lượng thực hiện  10.000 m3

- Kênh nổi: Khối lượng thực hiện  12.7000 m3.
3. Đánh giá chung
- Công tác làm thủy lợi Đông xuân năm 2021-2022 tiếp tục được Huyện 

ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo làm thủy lợi Đông xuân của huyện tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị từ công tác xây dựng kế hoạch đến tổ chức 
thực hiện. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên phối hợp với các địa phương 
tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống thủy lợi, đồng thời đôn đốc, 
hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác làm thủy lợi Đông xuân. Do đó 
kết quả làm thủy lợi Đông xuân 2021-2022  đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, đáp 
ứng tốt sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế dân sinh của huyện.

- Các địa phương đã cố gắng khắc phục khó khăn về kinh phí, nhân lực để 
chủ động thực hiện hoàn thành khối lượng giao.

- Hằng năm tỉnh đều có kinh phí hỗ trợ cho các địa phương thực hiện nạo 
vét các tuyến kênh dẫn và được thi công bằng cơ giới nên đã cơ bản đảm bảo 
khối lượng thiết kế, hiệu quả tưới, tiêu cao.

* Tồn tại, hạn chế:
- Một số địa phương chưa quan tâm, chủ động trong tu bổ, cải tạo hệ 

thống thủy lợi, còn ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên đặc biệt là làm tiểu thủy lợi 
nội đồng; thực hiện giải tỏa mặt bằng phục vụ cho thi công những tuyến kênh có 
sự hỗ trợ kinh phí của tỉnh, của huyện còn gặp khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ. 

- Hệ thống kênh dẫn nước vào các trạm bơm xây dựng đã lâu, khẩu độ 
thấp, nhiều tuyến kênh xuống cấp nghiêm trọng; các điểm bơm do địa phương 
quản lý thường tận dụng mương thiên nhiên cũ hoặc lấy nước từ kênh tự chảy, 
tự tiêu nên mỗi khi có hạn hán xảy ra hầu hết không đủ nguồn nước tưới.

- Kinh phí hỗ trợ nạo vét kênh mương của tỉnh hàng năm cho huyện còn 
hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của các địa phương.

II. KẾ HOẠCH LÀM THỦY LỢI ĐÔNG XUÂN 2022-2023.
1. Mục đích, yêu cầu.
- Đảm bảo hoàn thành khối lượng được giao, thực hiện đúng tiến độ đề ra. 

ưu tiên đầu tư nguồn lực để tổ chức nạo vét, khơi thông các tuyến kênh tiêu, tưới 
tiêu kết hợp (đặc biệt đối với khu vực trồng cây rau màu); cửa cống lấy nước, hố 
hút các trạm bơm ....để đáp ứng được yêu cầu của công tác phòng, chống úng, 
hạn cho sản xuất.

- Xuất phát từ thực trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, cùng 
với diễn biến thời tiết thủy văn khó lường, yêu cầu phải chủ động làm tốt công 
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tác làm thủy lợi Đông Xuân, sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ 
của thời tiết, đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, tránh tư tưởng chủ quan, coi 
nhẹ công tác làm thủy lợi Đông Xuân

2. Chỉ tiêu làm thủy lợi Đông Xuân năm 2022-2023
Tổng khối lượng thực hiện toàn huyện là: 123.800 m3, trong đó:
a) Do Xí nghiệp KTCTTL quản lý và thực hiện
- Tổng khối lượng: 27.300 m3

  Trong đó:
+ Kênh dẫn: 16.300 m3 
+ Kênh nổi: 11.000 m3,
b) Do các địa phương quản lý và thực hiện: 96.500m3, gồm:
- Nạo vét kênh dẫn, hố hút được tỉnh hỗ trợ kinh phí: 31.500 m3 
- Tiểu thủy lợi: 40.000 m3 
(Chi tiết theo biểu 2 đính  kèm)
- Đề nghị huyện cân đối ngân sách để nạo vét bổ sung: 25.000 m3.
3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2022, yêu cầu các xã, thị trấn, 

các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch để đảm bảo phục vụ sản xuất 
nông nghiệp. Ưu tiên thực hiện nạo vét kênh dẫn, cửa cống lấy nước, hố hút các 
trạm bơm trước để chủ động điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 
2022-2023.

4. Một số giải pháp chủ yếu.
a) Về công tác giải phóng mặt bằng:
- UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng với những công trình, tuyến kênh khi thi công cần phải thực hiện GPMB....
- Các công trình cần mặt bằng đổ bùn, đất nạo vét lên bờ mương, yêu cầu 

UBND xã giao khoán cho các hộ gia đình phải thực hiện việc thanh lý hợp đồng 
đối với các hộ dân.

b) Về kinh phí đầu tư:
- Tỉnh đầu tư hỗ trợ kinh phí thực hiện nạo vét 31.500 m3 kênh dẫn nhánh 

và nạo vét cửa cống hố hút xã quản lý (theo danh mục): Mức hỗ trợ: 35.000 đ/m3

- Các địa phương có giải pháp huy động lao động và đóng góp kinh phí từ 
nhân dân theo Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở để thực hiện làm tiểu thủy 
lợi nội đồng.

- Đối với các công trình do XNKTCTTL quản lý: Từ nguồn kinh phí tỉnh 
hỗ trợ và tự bố trí kinh phí của đơn vị. Huy động lực lượng tham gia thực hiện.

- Huyện hỗ trợ kinh phí thi công nạo vét một số tuyến kênh dẫn nhánh 
ngoài kế hoạch tỉnh giao là 25.000 m3 , mức hỗ trợ 35.000 đ/m3, kinh phí hỗ trợ 
của huyện trích từ nguồn hỗ trợ đất trồng lúa quy định tại Nghị định số 
35/2015/NĐ-CP ngày 13, tháng 4, năm 2015; Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 
11, tháng 7, năm 2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 35 
của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa.
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 Hỗ trợ thi công  nạo vét một số tuyến kênh ngoài Kế hoạch tỉnh giao:  

tổng khối lượng: 25.000 m3 , mức hỗ trợ: 35.000 đ/m3, tổng kinh phí: 25.000 m3 
x35.000 đ/m3 = 875.000.000 đ (tám trăm bảy mươi năm triệu đồng) 

c) Giải pháp về nhân lực, phương tiện:
- Đối với các tuyến kênh có khối lượng lớn, mặt bằng thuận lợi, tổ chức 

thuê máy xúc, máy hút bùn để thực hiện.
- Phần tiểu thủy lợi nội đồng, các địa phương phát động nhân dân tham 

gia, nhất là huy động đoàn viên, hội viên các đoàn thể thực hiện.
- Kết hợp thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đồng ruộng với làm thủy lợi 

Đông Xuân. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Cấp huyện.
UBND huyện thành lập BCĐ làm thủy lợi Đông Xuân 2022-2023. Tổ 

chức Hội nghị triển khai kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân.
Thực hiện lập danh mục các công trình nạo vét được UBND tỉnh hỗ trợ 

kinh phí báo cáo Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh thẩm định, phê duyệt làm cơ sở 
để triển khai thực hiện.

Thành lập Ban quản lý dự án để khảo sát, lập, thẩm định, trình duyệt các 
hồ sơ và tổ chức thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với công trình kinh 
phí Nhà nước hỗ trợ. 

- Phòng Nông nghiệp &Phát triển nông thôn:
Trên cơ sở khối lượng tỉnh giao, tham mưu cho UBND huyện lập danh 

mục các công trình được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí báo cáo Sở Nông 
nghiệp&PTNT thẩm định, phê duyệt làm cơ sở để triển khai thực hiện theo đúng 
quy định hiện hành.

Phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tăng cường công 
tác kiểm tra, kịp thời xử lý các vi phạm công trình thủy lợi; đôn đốc các xã, thị 
trấn tổ chức thực hiện kế hoạch làm thủy lợi Đông xuân 2022-2023 đạt kế 
hoạch. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện ở các địa phương báo 
cáo UBND huyện.

-  Phòng Tài chính- Kế hoạch
Cân đối nguồn kinh phí, chủ động tham mưu cho UBND huyện quyết 

định hỗ trợ kinh phí của tỉnh, của huyện chi trả sau khi thực hiện hoàn thành 
khối lượng làm thủy lợi Đông Xuân 2022-2023.

- Xí nghiệp KTCTTL huyện chủ động, tổ chức thực hiện khối lượng thủy 
lợi nạo vét được giao, thường xuyên kiểm tra các tuyến kênh do đơn vị quản lý để 
có kế hoạch kịp thời, phối hợp với các cơ quan lien quan của huyện, rà soát đề 
xuất nạo vét, tu bổ một số tuyến kênh phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất.

2. Cấp xã
- Thành lập BCĐ làm thủy lợi Đông Xuân năm 2022-2023.
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- Căn cứ  vào chỉ tiêu khối lượng được giao, UBND các xã, thị trấn xây 

dựng kế hoạch bố trí kinh phí, huy động lực lượng tập trung ra quân thực hiện, 
phấn đấu hoàn thành kế hoạch làm tiểu thủy lợi nội đồng năm 2022-2023.

- Phối hợp thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đồng ruộng với làm thủy lợi 
Đông xuân. Phát động phong trào thi đua làm thủy lợi Đông Xuân và tuyên  
truyền sâu rộng trên Đài truyền thanh xã, thị trấn để động viên, khích lệ nhân 
dân hăng hái tham gia, chú trọng động viên lực lượng nông dân và phụ nữ tham 
gia để sớm hoàn thành kế hoạch được giao.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý những vi 
phạm công trình thủy lợi trên địa bàn. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định 
về tình hình và kết quả làm thủy lợi nội đồng về BCĐ huyện, báo cáo kịp thời 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về BCĐ làm thủy lợi 
Đông Xuân huyện để chỉ đạo giải quyết.

3. Kiến nghị, đề xuất. 
- Đề nghị các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu, các đồng chí 

HUV phụ trách xã, thị trấn tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 
làm thủy lợi Đông Xuân của các địa phương..

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện chỉ đạo MTTQ và các 
đoàn thể nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân  
đóng góp công sức, kinh phí tham gia công tác làm thủy lợi Đông Xuân.

Trên đây là kết quả làm thủy lợi Đông Xuân 2021 - 2022 và Kế hoạch làm 
thủy lợi Đông Xuân 2022-2023. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các xã, thị trấn, 
Xí nghiệp KTCT Thủy lợi huyện, các ngành liên quan tổ chức triển khai thực 
hiện./.

Nơi nhận:
 - BTV Huyện ủy;
 - Lãnh đạo UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
 - Các HTXDVNN;
 - Các ngành liên quan;
 - LưuVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Sáng
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