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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /KH-UBND Nam Trung, ngày     tháng 12  năm 2021.

KẾ HOẠCH
 Làm Thủy lợi Đông Xuân 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 15/11/2020 của UBND Huyện 

Nam Sách về “Kế hoạch làm Thủy lợi Đông Xuân năm 2021 - 2022”. UBND xã 

Nam Tung xây dựng kế hoạch Làm Thủy lợi Đông Xuân 2021 - 2022 như sau:

1. Tổng quan về diện tích và kế hoạch gieo cấy vụ Chiêm Xuân 2021 - 2022:

Tổng diện tích hành chính của xã: 397,12 ha

Trong đó: Đất Nông Nghiệp: 250,73 ha

                 Đất Phi nông nghiệp: 117,56 ha

- Toàn xã có 150 tuyến máng, với tổng chiều dài: 40 km

- Tổng diện tích gieo cấy là: 199,8 ha. Trong đó gồm các trà lúa:

- Trà sớm: 199,8 ha = 100 % Diện tích;

Tỷ lệ gieo vãi, mạ sân: 100 % Diện tích;

Tỷ lệ làm đất bằng máy: 100% Diện tích.

Với các trà lúa trên, để đảm bảo chủ động công tác tưới, tiêu phục vụ sản 

xuất Nông nghiệp và dân sinh, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất trong 

tình hình mới. UBND xã lập kế hoạch làm Thủy lợi Đông Xuân năm 2021-2022, 

giao chỉ tiêu cho các thôn và HTX DVNN nạo vét khơi thông toàn bộ các tuyến 

kênh và máng xương cá để thuận tiện đưa nước tới từng lô ruộng, duy tu sửa chữa 

kênh mương nội đồng, đắp ấp trúc những đoạn máng còn thấp, bị nở vỡ để thuận 

tiện cho việc đưa dẫn nước. Kế hoạch cụ thể như sau: 

2- Kế hoạch nạo vét, vệ sinh mương máng: 

Nạo vét các tuyến kênh cấp 3, kênh mặt ruộng với tổng chiều dài 40 km, 

khối lượng 20.000 m3.

Thời gian kết thúc ngày 31/12/2020.

 3- Biện pháp tổ chức thực hiện:



-Thành lập ban chỉ đạo của xã do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Phó 
chủ tịch UBND xã làm phó ban thường trực các cán bộ có liên quan làm thành viên

- BCĐ họp quán triệt giao nhiệm vụ cho từng viên BCĐ, đ/c bí thư chi bộ 
trưởng ban phát triển thôn là trưởng tiểu ban, Trưởng phó thôn là phó trưởng  tiểu 
ban, trưởng các hội đoàn thể làm thành viên. Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, 
giao tuyến, giám sát thực hiện, nhiệm thu khối lượng và thanh toán cho đơn vị thi 
công và người lao động.
          - Chủ động mở hội nghị chủ hộ bàn kế hoạch tổ chức nạo vét, vệ sinh 
mương máng định mức đóng góp để đảm bảo chi trả ngày công cho cá nhân tổ 
chức nhận khoán của năm 2021 và những năm tiếp theo. 

- HTXDVNN có trách nhiệm tổ chức thực hiện nạo vét, vệ sinh mương 
máng cấp 03; (Không dùng thuốc cỏ phun máng) 

- Đài truyền thanh tuyên truyền để toàn thể nhân dân nắm được, giám sát 
thực hiện và tham gia đóng góp đầy đủ thanh toán kịp thời.

- Đảng ủy phụ trách các chi bộ, cán bộ UBND xã phụ trách thôn có trách 
nhiệm đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch làm Thủy lợi Đông Xuân 2021 - 2022 của UBND xã 
Nam Trung. UBND xã yêu cầu HTX DVNN, các thôn các ngành, cán bộ có liên 
quan căn cứ chỉ tiêu, chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp triển khai thực hiện 
đảm bảo các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:
 - UBND huyện Nam Sách; (để b/c)
- Phòng NN&PTNT; (để b/c)
- BTV Đảng ủy; (để b/c)
- Lãnh đạo UBND xã; (để chỉ đạo)
- ĐUV phụ trách chi bộ (phối hợp chỉ đạo)
-Trưởng các ngành, Đài TT xã; (để  t/hiện)
-Bí thư các chi bộ NN, Trưởng, phó thôn, 
(để t/hiện)
-BGĐ HTXDVNN ( để t/hiện) 
- Lưu: VT.
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Nguyễn Đức Chuy
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