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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai Kết luận 36-KL/TW của Bộ Chính trị 

về Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hà Quảng 

 

Thực hiện Văn bản số 25/SNN-CCTL, ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo kết quả triển khai Kết 

luận 36-KL/TW của Bộ Chính trị về Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn 

đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. UBND huyện Hà 

Quảng báo cáo tình hình triển khai thực hiện như sau: 

1. Tình hình tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế 

hoạch thực hiện Kết luận 36-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện. 

- Ban Thường vụ Huyện Hà Quảng chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng 

dự thảo kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 

04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và Kết luận số 36-KL/TW 

ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn 

đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn huyện Hà 

Quảng, dự kiến sẽ ban hành trong quý I năm 2023. Thông qua các nội dung kế 

hoạch để xác định các nhiệm vụ, nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và 

phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở  cấp huyện 

và cấp xã, thị trấn, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn của 

địa phương. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Cấp nước sinh hoạt vùng 

Lục Khu huyện Hà Quảng giai đoạn năm 2022 - 2024” và dự án “Xây dựng các 

công trình cấp, trữ nước vùng cao Lục Khu tỉnh Cao Bằng, vùng cao núi đá tỉnh 

Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu” 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu 

nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023 trên địa bàn 

huyện Hà Quảng. 

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn huyện và địa phương trong việc triển khai thực hiện nội dung Kết 

luận số 36 và Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

- Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết 

những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm 

bảo nội dung Kết luận số 36 được triển khai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi 

toàn huyện. 
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2. Kết quả triển khai Kết luận 36-KL/TW trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ 

Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 

2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Uỷ ban nhân dân huyện Hà 

Quảng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện, bao gồm 21/21 xã thị 

trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

 - Cách thức tuyền truyền: Lồng ghép vào các cuộc hội nghị giao ban, các 

cuộc họp cơ quan, chi bộ để các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm 

triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung được nêu trong Kết luận số 

36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 

04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất 

là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp nhận 

thức đúng, đầy đủ về bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước là 

nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, liên quan trực tiếp đến đời sống 

nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

 3. Đề xuất, kiến nghị.  

Để đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện và thực hiện tốt việc triển khai 

Kết luận 36-KL/TW trong thời gian tới, UBND huyện Hà Quảng đề xuất, kiến 

nghị một số nội dung sau: 

- Thứ nhất về lĩnh vực nước sinh hoạt: Đề nghị Sở Nông nghiệp &PTNT 

tỉnh Cao Bằng có ý kiến với các Bộ, ngành, Trung ương sớm triển khai thực 

hiện dự án “Xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng cao Lục Khu tỉnh Cao 

Bằng, vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu” để 

đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân các xã vùng Cao Lục khu huyện 

Hà Quảng trong giai đoạn tới. 

- Thứ hai về lĩnh vực Thuỷ lợi: Đề nghị sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Cao 

Bằng hằng năm quan tâm bố trí kinh phí để huyện đầu tư, nâng cấp, sửa chữa 

các công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai Kết luận 36-KL/TW của Bộ Chính 

trị về Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 của UBND huyện Hà Quảng./. 

Nơi nhận: 

-Thường trực Huyện ủy (b/c); 

-Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Cao Bằng; 

- Chi cục Thủy lợi tỉnh Cao Bằng; 

- Lưu: VT, NN (Tâm, Hính, Thùy). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng 
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