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THÔNG BÁO KHẨN CẤP
về xâm nhập mặn và lấy nước chống hạn Đồng bằng sông Cửu Long
Kính gửi:
- Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh vùng ĐBSCL.
Ngày 11/2/2016, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã phát "THÔNG BÁO
KHẨN CẤP về xâm nhập mặn và lấy nước chống hạn Đồng bằng sông Cửu Long",
trong đó đã dự báo về sự xuất hiện nước ngọt (độ mặn <4g/l) xảy ra trong thời gian từ
giữa Tháng 2 đến 22-25/2/2016 trên phạm vi 25-40 km ở các cửa sông Mê Công. Cho
đến nay, vào thời điểm này (16/2/2016), nước ngọt đã xuất hiện như thông báo trên.
Hiện nay, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã cập nhật dự báo mặn từ giữa
Tháng 2 đến hết mùa, chi tiết đăng ở địa chỉ Website: http://www.siwrr.org.vn/.
Mặc dù trong thời gian này nước ngọt có thuận lợi ở các cửa sông, nhưng từ cuối
Tháng 2/2016 trở đi mặn lại có khả năng tiếp tục duy trì ở mức cao như đã thông báo.
Để tận dụng nguồn ngọt xảy ra rất ngắn (chỉ trong vòng 1 tuần), đề nghị các địa
phương tập trung tối đa phương tiện để lấy ngọt, trong đó đặc biệt chú ý là mở các cống
(ở các hệ thống ngọt hóa Gò Công, Nam Mang Thít,...), bơm,... khi nước ngọt xuất hiện
(thường khi mực nước vừa và thấp). Khi thực hiện việc lấy nước cần kiểm tra độ mặn
của nguồn cấp.
Lưu ý: Để phục vụ kịp thời cho sản xuất, đề nghị các địa phương có các thông tin về
tình hình xâm nhập mặn, sản xuất và những yêu cầu thông tin khẩn cấp xin gửi về Viện
theo email: vkhtlmn@hcm.vnn.vn và vkhtlmn@gmail.com. Khi cần liên hệ gấp, xin vui
lòng gọi tới:
(1) Ông Tăng Đức Thắng (di động: 0913 926 207, email: tdthang.siwrr@gmail.com);
(2) Ông Trần Minh Tuấn (di động: 0913 888 478, email: tranminhtuan04@gmail.com)
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo, chỉ đạo);
- TT Hoàng Văn Thắng (để báo cáo, chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Phó TCT Nguyễn Văn Tỉnh (báo cáo, chỉ đạo);
- Các địa phương: Sở NN-PTNT, Công ty
KTCTTL,...
- Cục Trồng trọt (phối hợp);
- Các cơ quan truyền thông (VTV1, đài địa
phương);
- Lưu.
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