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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2019

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức ñợt phát ñộng toàn dân ra quân làm thủy lợi; tăng cường phát
triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội ñồng; phòng chống hạn hán xâm nhập mặn
Trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 29 hồ chứa thủy lợi với tổng dung
tích toàn bộ khoảng 316 triệu m3 nước và 09 ñập dâng phục vụ cấp nước sản xuất
nông nghiệp (cấp nước tưới cho 21.327 ha); bên cạnh nhiệm vụ cấp nước cho sản
xuất nông nghiệp, các công trình trên (chủ yếu là các hồ chứa) còn có nhiệm vụ cấp
nước cho sinh hoạt và dịch vụ 158.500 m3/ngày ñêm. Trong những năm qua, hệ
thống công trình thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh ñã ñóng vai trò hết sức quan trọng trong
việc phát triển kinh tế xã hội của ñịa phương.
Thực tế cho thấy, các công trình thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
hầu hết ñược xây dựng từ thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước. Hàng năm, do ảnh
hưởng của các ñợt mưa, lũ, một số công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, nhiều
tuyến kênh bị sạt lở, bồi lấp.
ðể kịp thời khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra, tạo thông thoáng dòng chảy,
ñảm bảo cung cấp ñủ nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2020, UBND tỉnh giao
Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố; Giám ñốc các Sở, ban, ngành, thủ trưởng các ñơn vị có liên quan thực
hiện nghiêm các quy ñịnh tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 ban hành tại
Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân,
nông thôn và Nghị quyết số 09-NQ/ðH ngày 23/10/2015 ban hành tại ðại hội ðảng
bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; ñồng thời tập trung triển
khai thực hiện các nhiệm vụ sau ñây:
1. Phát ñộng phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, khắc phục, sửa chữa,
bảo trì, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, kịp thời cấp nước phục vụ cho sản xuất,
dân sinh một cách hiệu quả, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới; thời gian tổ
chức thực hiện từ ngày 15/10/2019 ñến ngày 31/12/2019.
2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ ñạo cấp
huyện ñể chỉ ñạo các xã, phường, thị trấn, các ñơn vị quản lý, khai thác công trình
thủy lợi thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện tốt ñợt phát ñộng toàn dân ra quân
làm thủy lợi tại ñịa phương mình với các nội dung chủ yếu sau:
a) Quán triệt cho cán bộ, ñảng viên và nhân dân về hiệu quả kinh tế của tưới,
tiêu ñối với cây trồng và nuôi trồng thủy sản, kiên cố hoá kênh mương, chuẩn bị hạ
tầng kỹ thuật thủy lợi, xây dựng nông thôn mới phục vụ tốt sản xuất, dân sinh.

