
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 144  /SNN-TL 
Về việc báo cáo thành lập các tổ chức 

thủy lợi cơ sở 

 

Quảng Trị,  ngày   06   tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Ngày 26 /12/ 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 

5967/UBND-NN V/v tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý khai thác 

theo quy định của Luật Thủy lợi. Để thực hiện các nội dung đảm bảo tiến độ đề 

ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn báo cáo các nội dung sau: 

1.Tình hình hoạt động tổ chức bộ máy thủy lợi cơ sở 

2. Rà soát đánh giá năng lực của các tổ chức quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi cơ sở. 

3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các tổ chức 

thủy lợi cơ sở. 

4. Xây dựng kế hoạch kiện toàn các tổ chức thủy lợi cơ sở theo hướng dẫn 

Điều 30: Thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở tại Thông tư số 05/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định chi tiết một 

số điều của Luật Thủy lợi. 

5. Những kiến nghị, đề xuất 

 Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi (số 182 

Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị, email: chicucthuyloiqt@gmail.com) trước 

ngày 25/02/2020.  

Đề nghị các địa phương quan tâm triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT, TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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