
  

   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    519     /SNN-TL Quảng Trị, ngày  30  tháng 3 năm 2020 

V/v: Triển khai thực hiện Chỉ thị 03/CT-

UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh 
 

   

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

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

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; 

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc 

triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 

mặn trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị 

liên quan thực hiện các nội dung công việc sau: 

1. Nghiêm túc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 

23/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, 

chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. 

2. UBND các huyện, thị xã và thành phố:  

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc, các địa phương trên cơ sở tính 

toán cân bằng nước để điều chỉnh phương án tổ chức sản xuất vụ Hè Thu phù 

hợp, có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý (tiếp tục thực hiện theo 

văn bản số 340/SNN-TTBVTV ngày 06/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT). 

Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng, cần ưu tiên nguồn nước 

để cấp nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi gia súc, cây trồng có giá trị kinh tế cao 

và đặc biệt chú ý không để ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân do 

thiếu nước.  

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác CTTL Quảng Trị 

cân đối nguồn nước, khoanh vùng nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để có phương 

án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý. 

3. Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật: Hướng dẫn, phối hợp với địa 

phương chỉ đạo tổ chức sản xuất trong điều kiện thiếu nước; tham mưu chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý; sử dụng các loại giống 

ngắn ngày để rút ngắn thời gian sinh trưởng và tiết kiệm nước tưới nhưng vẫn 

đảm bảo năng suất, chất lượng. 

4. Chi cục Kiểm lâm: Tập trung chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy 

rừng; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, các trang thiết bị, kinh phí phòng cháy, 



chữa cháy rừng theo phương án đã được phê duyệt; xử lý nghiêm theo thẩm 

quyền (hoặc tham mưu xử lý) các tổ chức, chủ rừng và cá nhân vi phạm, thiếu 

trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

5. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: Chủ động, phối 

hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cung cấp nước sinh hoạt cho 

nhân dân trong mùa khô. Hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp cấp 

nước hộ gia đình và công trình cấp nước tập trung; rà soát quy định về quản lý 

chất lượng nước sinh hoạt nông thôn, kiểm tra tình hình cấp nước khu vực nông 

thôn nhằm không để ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân do thiếu 

nước; vận động tổ chức trong nước, quốc tế hỗ trợ người dân ứng phó hạn hán, 

xâm nhập mặn. 

6. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

PTNT: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình hạ tầng nông 

nghiệp, dân sinh liên quan đến cấp nước sản xuất, sinh hoạt đã được giao, nhất 

là đối với công trình ở các vùng thường xuyên có nguy cơ hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn.  

7. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi  Quảng Trị:  

- Trên cơ sở cân đối nguồn nước ở các hồ chứa sau đợt tưới cuối vụ Đông 

Xuân 2019-2020, phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án 

cấp nước sản xuất vụ Hè Thu 2020 cụ thể cho từng công trình; lập bản đồ chống 

hạn; xác định cụ thể vùng bảo đảm tưới, vùng nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước, 

trong đó cần xác định cụ thể diện tích để đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

mùa vụ hợp lý (báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 18/4/2020). 

- Tăng cường, linh động trong công tác điều tiết nước hợp lý để cấp nước kịp 

thời phục vụ sản xuất. 

8. Giao Chi cục Thủy lợi kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện; tổng 

hợp báo cáo; đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các 

nội dung vượt thẩm quyền. 

Các địa phương, đơn vị báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục 

Thủy lợi theo địa chỉ: 182 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, 

email: nguyendangtrinh.quangtri.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, CCTL.                                                                        

 

 

 

 

 
Hồ Xuân Hòe 
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