
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    374   /SNN-TL 

V/v: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng 

kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2019 

Quảng Trị, ngày  13  tháng 3 năm 2020 

  

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; 

- Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác CTTL Quảng Trị. 

 

Thực hiện văn bản số 908/UBND-NN ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2019. Để 

có cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh theo quy 

định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác CTTL Quảng Trị thực hiện một số nội 

dung như sau: 

- Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh năm 2019 (theo biểu mẫu báo cáo số 01, 02, 03, 04, 05 gửi 

kèm theo). 

- Báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ: 270 

Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trước ngày 19/3/2020 (bản 

điện tử gửi tới email: nguyendangtrinh.quangtri.gov.vn).  

Đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Sở Tài chính (để phối hợp); 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
Hồ Xuân Hòe 
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