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Pleiku, ngày 22 tháng 7 năm 2016

TÌNH HÌNH KHÔ HẠN, THIẾU NƯỚC 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Vũ Ngọc An

Sở NN&PTNN Gia Lai

I. KHÁI QUÁT CHUNG

 Diện tích đất tự nhiên 1.553.693 ha

 Dân số toàn tỉnh: 1,39 triệu người, gồm 34 dân tộc

 Toàn tỉnh có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, 222

xã, phường, thị trấn với 2,158 thôn, làng, tổ dân

phố

 Tỉnh có 3 trục quốc lộ: Quốc lộ 14, Quốc lộ 19 và

Quốc lộ 25

 Có 90km đường biên giới chung với Campuchia

 Có 02 hệ thống sông chính: sông Ba và song Sê

San

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CÔNG TÁC KHẮC 

PHỤC HẠN HÁN VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 - 2016

1. Tình hình khí hậu và thuỷ văn các tháng đầu

năm 2016 (tháng 1 đến tháng 4)

 Tổng lượng mưa phổ biến so với TBNN cùng kỳ

đạt 30% - 60%

 Nhiệt độ không khí trung bình cao hơn so với

TBNN từ 1.0 - 1.70C

 Độ ẩm trung bình vụ Đông Xuân thấp hơn so với

TBNN

 Dòng chảy trên các sông ở mức thấp hơn so với

TBNN từ 40 - 60%.

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CÔNG TÁC KHẮC 

PHỤC HẠN HÁN VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 - 2016

1. Tình hình khí hậu và thuỷ văn các tháng đầu

năm 2016 (tháng 1 đến tháng 4) (tt)

 Theo cơ quan Khí tượng Thủy văn, hiện tượng

El Nino có thể kéo dài đến tháng 6 năm 2016

 Thời tiết ít mưa và nắng nóng tiếp tục xảy ra

 Thiếu nước phục vụ cho sản xuất khá cao, đặc

biệt các vùng xa các công trình thủy lợi.

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CÔNG TÁC KHẮC 

PHỤC HẠN HÁN VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 - 2016

2. Tình hình thiệt hại vụ Đông Xuân 2015-2016

 Về sản xuất nông nghiệp

- Tổng diện tích cây trồng bị hạn: 22.849,22 ha,

trong đó:

+ Lúa thuấn: 5.505,8 ha

+ Lúa lai: 115,7 ha

+ Ngô, rau và cây hàng năm: 8.792,8

+ Cà phê: 6.785,2 ha; Hồ tiêu: 1.649,7 ha

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CÔNG TÁC KHẮC 

PHỤC HẠN HÁN VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 - 2016

2. Tình hình thiệt hại vụ Đông Xuân 2015-2016

 Về sản xuất nông nghiệp

- Ước thiệt hại do hạn hán gây ra: 372,832 tỷ đồng,

trong đó:

+ Lúa thuần 101,921 tỷ đồng

+ Lúa lai 2,841 tỷ đồng

+ Ngô rau màu các loại 9,535 tỷ đồng

+ Cà phê 76,848 tỷ đồng

+ Hồ tiêu 111,686 tỷ đồng.
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II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CÔNG TÁC KHẮC 

PHỤC HẠN HÁN VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 - 2016

2. Tình hình thiệt hại vụ Đông Xuân 2015-2016 (tt)

 Về tình hình nước sinh hoạt

- Số hộ thiếu nước sinh hoạt là 8.483 hộ, cụ thể:

Chư Sê 1.648 hộ; Krông Pa 2.185 hộ Ia Pa 320 hộ;

KBang 581 hộ; Đak Pơ 1.043 hộ; Chư Pưh 1.272 hộ;

Kông Chro 233 hộ; Chư Prông 168 hộ; Mang Yang

1.033 hộ

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CÔNG TÁC KHẮC 

PHỤC HẠN HÁN VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 - 2016

3. Công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả hạn hán

 UBND tỉnh ban hành kịp thời nhiều VB chỉ đạo về

công tác phòng chống, khắc phục hậu quả hạn hán

(Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 04/11/2015; Kế

hoạch số 449/KH-UBND ngày 16/02/2016;….)

 Tăng cường công tác dự báo khí tượng, thuỷ văn,

cảnh báo kịp thời tình hình khô hạn,…

 Nhiều hoạt động được diễn ra như: nạo vét kênh

mương, long hồ; huy động các trạm bơm, xả nước

từ các hồ lớn;…..

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CÔNG TÁC KHẮC 

PHỤC HẠN HÁN VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 - 2016

3. Công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả hạn hán (tt)

 Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cùng các Sở, Ngành đi

kiểm tra, đánh giá tình hình khô hạn, thiệt hại do

hạn hán gây ra và trực tiếp chỉ đạo công tác chống

hạn

 UBND tỉnh đã kiện toàn ban chỉ huy PCTT và

TKCN tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các

thành viên ban chỉ huy PCTT và TKCN phụ trách

hướng dẫn các địa phương công tác phòng chống và

hạn chế thiệt hại hạn hán gây ra

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CÔNG TÁC KHẮC 

PHỤC HẠN HÁN VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 - 2016

3. Công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả hạn hán (tt)

 Các huyện, thị xã, TP chủ động khắc phục hậu quả

hạn hán bằng nguồn ngân sách dự phòng

 Ưu tiên nguồn nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi,

sản xuất, nguồn nước phục vụ cây trồng có giá trị

kinh tế cao, cây công nghiệp dài ngày, cây trồng đã

bước vào thời kỳ đơm bông kết trái

 Tỉnh uỷ, UBND đã huy động các lượng lượng quân

đội tổ chức tưới cây tại địa phương

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, CÔNG TÁC KHẮC 

PHỤC HẠN HÁN VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 - 2016

3. Công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả hạn hán (tt)

 Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết

bị sẵn sang triển khai khi có cháy rừng xảy ra

 Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng phù hợp

nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu

 UBND tỉnh đã xuất ngân sách dự phòng của tỉnh

và phân bổ kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ có mục

tiêu năm 2016 của Ngân sách trung ương để hỗ

trợ cấp bách cho các địa phương

III. CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP ĐỊA PHƯƠNG 

ĐÃ THỰC HIỆN

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố

 Thực hiện nghiêm túc kế hoạch chống hạn của địa

phương đã xây dựng

 Chủ động bố trí nguồn vốn địa phương để sửa chữa

các công trình thuỷ lợi nhỏ

 Huy động các nguồn lực từ nhân dân như: sử dụng

máy bơm để bơm nước, khai thông dòng chảy, nạo

vét kênh mương nội đồng,…..
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III. CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP ĐỊA PHƯƠNG 

ĐÃ THỰC HIỆN

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố (tt)

 Tăng cường tuyên truyền vận động, hướng dẫn

nhân dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, chấp

hành việc điều tiết, phân phối nước của các đơn

vị quản lý khai thác công trình thủy lợi.

 Phát động phong trào chống hạn trong nhân dân;

động viên, khen thưởng kịp thời đối với các đơn

vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong

công tác phòng chống hạn hán.

III. CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP ĐỊA PHƯƠNG 

ĐÃ THỰC HIỆN

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố (tt)

 Khoanh vùng những diện tích lúa, cây trồng đã

chuẩn bị thu hoạch, ưu tiên nước tưới cho các diện

tích này và ưu tiên nước tưới cho cây công nghiệp

như cà phê, tiêu để hạn chế thiệt hại.

 Cập nhật thường xuyên số liệu hạn hán, báo cáo đầy

đủ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(thường trực BCH PCTT & TKCN tỉnh) để tổng hợp

báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT xem

xét chỉ đạo kịp thời

III. CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP ĐỊA PHƯƠNG 

ĐÃ THỰC HIỆN

2. Đối với các đơn vị QL khai thác công trình thuỷ lợi

 Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết phối hợp

với chính quyền địa phương chủ động trong sử dụng

nước tưới

 Hướng dẫn nhân dân có biện pháp tích trữ nước

trong ao, hồ để phục vụ tưới

 Thường xuyên duy tu bảo dưỡng máy móc, thiết

bị tại các trạm bơm, cửa van điều tiết nước, máy

đóng mở

III. CÁC GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP ĐỊA PHƯƠNG 

ĐÃ THỰC HIỆN

2. Đối với các đơn vị QL khai thác công trình thuỷ

lợi (tt)

 Quản lý chặt chẽ, điều tiết hợp lý nguồn nước; sửa

chữa gấp những công trình bị hư hỏng nặng không

đảm bảo dẫn nước,…

 Bố trí kịp thời các máy bơm khi tình hình hạn

hán xảy ra, mực nước hồ, sông suối bị hạ thấp

 Thực hiện các biện pháp ưu tiên cấp nước sinh

hoạt, cấp nước cho gia súc và cây công nghiệp

dài ngày có giá trị kinh tế cao

IV. CÁC GIẢI PHÁP LÂU DÀI

Đề nghị Trung ương triển khai một số giải pháp để hạn

chế hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra, cụ thể:

 Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án thuỷ

lợi lớn như Hồ Ia Thul, Hồ Ia Mor,...

 Bố trí kinh phí cho Tỉnh để đầu tư xây dựng hồ Plei

Thơ ga, huyện Chư Pưh; Hồ Tầu Dầu, huyện ĐăkPơ

 Đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi

nhỏ, giải pháp tưới tiết kiệm, xây dựng các hồ chứa

phân tán để trữ nước phục vụ tưới,…

IV. CÁC GIẢI PHÁP LÂU DÀI 

Đề nghị Trung ương triển khai một số giải pháp để hạn

chế hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra, cụ thể (tt):

 Đẩy nhanh dự án Nâng cao đảm bảo an toàn đập

WB8 gồm 8 hồ chứa

 Cập nhật bổ sung diễn biến hạn hán tại Tây nguyên

vào Đề án Quy hoạch tổng thể thủy lợi vùng Tây

nguyên ứng phó với biến đổi khí hậu

 Đầu tư một số kênh chuyển nước tại các hồ: Biển

Hồ B, hồ Ia Mlăh,…
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IV. CÁC GIẢI PHÁP LÂU DÀI 

Đề nghị Trung ương triển khai một số giải pháp để hạn

chế hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra, cụ thể (tt):

 Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT có hướng dẫn cụ

thể để ngành Nông nghiệp tỉnh xây dựng chương

trình, dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đất trồng

lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác, giai đoạn

năm 2014-2020

 Mục tiêu là xây mô hình chuyển đổi, đào tạo,

hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa màu

cho phù hợp với thời tiết khí hậu của từng vùng

IV. CÁC GIẢI PHÁP LÂU DÀI 

Đề nghị Trung ương triển khai một số giải pháp để hạn

chế hậu quả của biến đổi khí hậu gây ra, cụ thể (tt):

 Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí để xây dựng

các mô hình chuyển đổi, có kinh phí để cử cán bộ

kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, bám sát đồng

ruộng và rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn

để hoàn thiện quy trình sản xuất áp dụng cho

vùng chuyển đổi.

Pleiku, ngày 22 tháng 7 năm 2016

CẢM ƠN CÁC VỊ ĐẠI BIỂU 

ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!


