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CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 24/CT-UBND

Bình Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2017

CHỈ THN
Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn,
nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2018

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương, hiện tượng ENSO
(El Nino Southern Oscillation = El Nino dao động Nam) sẽ tiếp tục ở trạng thái trung
tính (giữa El Nino và La Nina) nhưng nghiêng về pha lạnh của hiện tượng này trong các
tháng cuối năm 2017 và gia tăng khả năng xuất hiện La Nina vào đầu năm 2018 với xác
suất xảy ra khoảng 50-60%. Nhiều khả năng hiện tượng La Nina sẽ có cường độ yếu và
không kéo dài.
Theo dự báo, lượng mưa tháng 12/2017 và tháng 3, 4/2018 phổ biến cao hơn
trung bình nhiều năm do có khả năng xuất hiện mưa trái mùa. Nền nhiệt độ trung bình
trên toàn tỉnh từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2018 phổ biến ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn
trung bình nhiều năm từ 0,3 – 0,5 oC. Nhiệt độ cao nhất từ tháng 11/2017 đến tháng
2/2018 phổ biến từ 32 – 35oC, từ tháng 3 đến tháng 4/2018 phổ biến từ 36 – 38oC.
Để chủ động phòng chống hạn, mặn và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt
hại do nắng hạn, thiếu nước gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng
các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu
Một thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, nhiễm mặn và phòng,
chống cháy rừng trong mùa khô năm 2018 như sau:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Triển khai hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác công trình
thủy lợi lập kế hoạch thực hiện công tác phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong
mùa khô năm 2018.
- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình
Dương thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước, kịp thời điều
chỉnh phương án phòng chống hạn hán, xâm nhậm mặn khi nguồn nước thiếu hụt, lưu
ý sắp xếp thứ tự ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi, nông nghiệp. Phối hợp với
các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân xuống giống vụ Đông Xuân 2017 -

