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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 56 /SNN-TL 

V/v xây dựng kế hoạch cấp nước 

sinh hoạt năm 2020 

Quảng Trị, ngày 13  tháng 01 năm 2020 

  

Kính gửi:  

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

 - Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn.  

Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, năm 2020 lượng mưa 02 

tháng đầu năm xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ, tháng 3 đến tháng 5 

thấp hơn TBNN cùng kỳ. Nhiệt độ tháng 01/2020 xấp xỷ TBNN cùng kỳ, tháng 2 cao 

hơn TBNN cùng kỳ từ 0,5-1,0
0
C; tháng 3 đến tháng 5 cao hơn TBNN cùng kỳ với 

chuẩn sai từ 0,5-1,5
0
C. Mực nước trên các sông thấp hơn TBNN cùng kỳ và thấp hơn 

năm 2019. Nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu hụt nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, sinh 

hoạt là rất lớn, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt đối với các công trình tự chảy ở các 

huyện miền núi, công trình cấp nước tập trung loại hình bơm dẫn ở vùng đồng bằng.  

Để chủ động nguồn nước phục vụ sinh hoạt năm 2020, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh 

lãng phí nguồn nước. Chuẩn bị các bồn chứa nước để tích trữ nước khi cần thiết. 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát năng lực phục vụ của các công trình cấp nước tập 

trung (tự chảy và bơm dẫn), công trình cấp nước nhỏ lẻ, xây dựng phương án cấp 

nước hợp lý trong điều kiện hạn hán, thiếu nước. Đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước 

sinh hoạt cho người dân trong mùa khô năm 2020. 

2. Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn. 

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị hướng dẫn việc duy tu, bảo dưỡng và vệ 

sinh các công trình cấp nước, đảm bảo nguồn nước kịp thời phục vụ sinh hoạt cho 

người dân. 

- Xây dựng kế hoạch duy tu, bão dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp 

nước hiện có trên địa bàn tỉnh. 

Báo cáo phương án cấp nước sinh hoạt cho người dân và kế hoạch duy tu, bảo 

dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước 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 20/01/2020.  

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

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

Hồ Xuân Hòe 
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