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CÔNG ĐIỆN  

Về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân  

2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI điện: 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: 

Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải 

Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; 

- Giám đốc các doanh nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi liên tỉnh: Bắc 

Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà. 

Đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực 

Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã thực hiện đúng kế hoạch, từ 0h ngày 06/1/2022 

đến 24h ngày 09/01/2022 (tổng cộng 4 ngày). Đến thời điểm hiện tại, diện tích có 

nước toàn vùng là 301.070 ha/498.359 ha, đạt 60,4% diện tích gieo cấy theo kế 

hoạch (tăng 36% so với tổng kết Đợt 1), gồm: Nam Định 87,3%, Ninh Bình 85,5%, 

Hà Nam 78,4%, Thái Bình 77,5%, Phú Thọ 59,8%, Vĩnh Phúc 57,6%, Hà Nội 41%, 

Hải Dương 46,4%, Hải Phòng 34,3%, Bắc Ninh 41,2%, Hưng Yên 18,6%. 

Theo thông báo lịch lấy nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Đợt 2 lấy nước sẽ bắt đầu từ 0 giờ 00’ ngày 01/2 đến 24 giờ 00’ ngày 08/2/2023 

(tổng cộng 8 ngày). Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tăng cường vận hành phát 

điện tối đa công suất các tổ máy trước khoảng 2-3 ngày, dòng chảy được duy trì 

ở mức cao (mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,80-1,90 m tại trạm Thủy 

văn Hà Nội) nên các công trình thủy lợi sẽ có điều kiện thuận lợi để lấy nước. Tùy 

thực tế tiến độ lấy nước, Tổng cục Thủy lợi sẽ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn điều chỉnh lịch lấy nước phù hợp, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo 

cấy và tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện. 

Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp 

khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Vận hành tối đa các công trình thủy lợi để hoàn thành cấp đủ nước cho 

100% diện tích gieo cấy, tăng cường tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh 

mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng. 
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2. Khẩn trương vận động, hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất 

để giữ nước trên ruộng, tổ chức tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm 

chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố đang có diện 

tích đủ nước thấp: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tổ chức rà soát các diện tích gieo 

cấy khả năng bị thiếu nước, có giải pháp khẩn cấp đẩy nhanh tiến độ lấy nước bảo 

đảm không phát sinh thêm nhu cầu lấy nước từ nguồn bổ sung của các hồ chứa 

thủy điện sau Đợt 2 lấy nước. 

4. Chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du hệ thống sông 

Hồng để điều hành công tác lấy nước phù hợp với thực tế và thực hiện cập nhật 

diện tích có nước hằng ngày trước 15 giờ lên trang thông tin: 

capnuocdongxuan.tongcucthuyloi.gov.vn.  

5. Báo cáo kết quả lấy nước hằng ngày và tổng kết nhanh ngay sau kết thúc 

Đợt 2 lấy nước; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị 

về bộ phận thường trực của Tổng cục Thủy lợi để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

Địa chỉ liên lạc bộ phận thường trực: 

Cục Quản lý công trình thủy lợi, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; 

Điện thoại:  0243.733.5711; 0243.733.5712; 

Email:  tuoitieu@mard.gov.vn. 

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành 

phố, Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi khẩn trương triển khai 

thực hiện các nội dung trên./.  

Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Lương Văn Anh 

 

-  Như trên; 

-  Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

-  TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

-  Cục Trồng trọt; 

-  UBND các tỉnh, thành phố TDĐBBB (để p/h chỉ đạo); 

-  Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

-  Tổng cục KTTV; 

-  Trung tâm DB KTTV QG; 

-  Viện QHTL; 

-  Đài THVN, Đài TNVN, Báo NNVN (để p/h đưa tin); 

-  Lưu VT, QLCT. 

 

 
        Phòng QLCT 

CVST        Phó Trưởng phòng 
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