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THÔNG BAO 
t 1un cüa Chü tch UBND tinhi - Vö Van Hung v cung cp ntthc phiic 

vy nhu cãu sinh hoyt, san xuât cüa nguOi dan trong tlnh hmnh khô hn 

Ngày 11/7/2020, UBND tInh t chrc kiêm tra vic cung cap nuOc sch ti 
các dja phuong trong tInh hInh khô han, thiu nuc; Tharn dir có di din lânh 
dao các don vj: S Nông nghip và Phát trin nông thôn, Si Tài nguyen và Môi 
tnràng, So Xây dçmg, SO Tâi chInh, Cong ty Co phân NuOc sch Quãng Trj, 
Cong ty TNHH MTV QLKTCT thCty lçii Quãng Trj và UBND thành ph DOng 
Ha. Sau khi di kim tra tInh hInh ti nhà may cp nuOc Tan Luang, thành ph 
Dông Ha, cüng mt s khu vi1c bj hn ntng 0 các dja phuong khác và nghe kin 
phát biêu cüa các don vj, da phuo'ng; Chü tjch UBND tinh - VO Van Hung kt 
Iun nhir sau: 

Nhng nam gân day, tlnh hInh th0i tit din bin bét thuO'ng, nng h?n 
thix&ng xuyên kéo dâi dn dn ngun nuOc cung cap cho các nhâ may san xuât 
ni.rOc sch trén da bàn tinh bj suy giãm, ben crth do vic cp nuOc phic vii san 
xuât 0 mt so dja phuong cQng gp nhiëu khó khàn. 

M.c di các don vj, dja phu'o'ng dã có nhü'ng phuong an, giãi pháp nhäm 
cung dip nithc dam báo chit lugng, c gang dáp Ong nhu cu sir dung nuOc ti 
thiêu cüa nguOi dan. Tuy nhiên, vic t ch(rc quân 1,2 chua khoa h9c, cOn bj dng 
khi trin khai các phuong an cp nuOc trong mila khô htn hang nãm, vic thrc 
hin các giâi pháp chng tht thoát nuOc chua trit d, nhiu tuyn duOng ng, 
kênh muong bj xung dip, hix hOng, gay lang phi ngun nuOc cüng nhu ành 
huOng dn cht 1uçing nuóc, dn dn st luong ngu0i dan thiu nuOc sinh hot, san 
xuât trong rnCia khô tang cao. 

D khc ph1ic tlnh trrtg nêu trên, dam bão cAp dü nu0c phçic vi nhu cAu 
sinh hoat,  san xuAt cüa bà con nhãn dan; UBND tinh yêu cAu các don vi, dja 
phucing lien quan thtrc hin cãc ni dung cong vic sau: 

1. Các giâi pháp trirOc mAt: 
- Giao Cong ty C phAn NuOc s?ch  Quãng Trj khAn truong phi hcip vOi 

Cong ty TNHH MTV QLKTCT thOy Içii Quãng Tr tInh toán, can di ngun nuOc 
h chOa Ai TO dê diu tit, b sung kjp thi ngun nuOc thô cho song Vinh 
PhurOc phiic vii hoit dng Nba may nurOc Tan Lucrng; dng th0i triên khai ngay 
các giãi pháp khoi thông dông chãy, born chuyn nurOc tO ngun nuOc b sung do 
Cong ty TNHH MTV QLKTCT thüy 1çi Quàng Trj cung dip d t chOc san xuAt 
nuOc sch, cung dip dt.i nuOc sinh hoit cho nguOi dan thãnh phô Dông Ha; 
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- Giao Cong ty TNHH MTV QLKTCT thüy lcii Quâng Trj tru tiên ngun 
nirâc h chüa Aj TCr d tto ngun cp nrcc sinh hoat  cho ngithi dan; dam bâo 
luu krcing nu&c b sung cho song Vinh Phuc trén 30.000m3/ngày dêrn dn khi 
nhà may nuâc Tan Li.rong cp nuâc n djnh, dáp mg nhu cu dung nuâc cüa 
nguii dan; 

- Giao Cong ty C phn Ntxâc sch Quãng Trj tIch crc phéi hop vài các cija 
phucmg có các cong trInh h tng k9 thut cp nithc sinh hoat  cho các khu dan cu 
dâ du tu xay drng nhung cht.ra duçic du ni vOi ngun nu&c do Cong ty quãn 1 
d th%rc hin du n6i, kjp thai phát huy hiu qua du tt.r cüa cáe cong trInh nay; 

- Giao UBND thành ph DOng Ha và UBND huyn Triu Phong t chCrc 
tuyên truyn, vn dng than dan khoanh yang, tn ding ngun nuóc ttr các kênh 
rch, hói tiêu d born tuài cho diri tIch lüa 0 khu vl:rc phIa Nam song Vinh Phuóc 
và Phu&ng 2, thành ph Dông Ha trong thii gian diu ti& ngun nuàc tü ho chtra 
Ai Tr cp b sung cho song Vinh Phuàc phiic v11 ho?t dng Nba may nuâc Tan 
Lrnmg, uu tiên cp nuâc sinh hot cho nguYi dan thành ph Dông Ha. 

2. Giài pháp v lâu dài: 

- Giao Si Xây drng chü tn, phi hop vôi Sâ Nông nghip và Phát trin 
nông thôn, So Tài nguyen và Môi trirOng to chrc rã soát, xác djnh khu virc, sé, 
h có khã nàng thi4u nuOc sinh hot d xây dirng phi.rong an can di cung cap 
nuOc sinh hoat cho tüng khu dan ci.r, xà, huyn, báo dam không d ngithi dan 
thiu nithc sinh hoat  trong müa khô; ru tién ngun nu&c cp cho sinh hot nông 
thôn; xây dirng phuong an chuyn nuOc tir các cong trInh thüy lcii, tü khu virc có 
ngun nirOc di dào v khu v1rc thiu nirOc; h trq phát trin loai hInh trU nithc, 
c&p nirOc quy mô h gia dInh, cp nuOc phãn tan; quan tam nhüng khu vrc vüng 
sâu, vüng xa, vüng dng bào cOn thiu nuOc sinh hot d có phisong an cp nuOc 
trong th&i gian dan; 

- Giao SO Nông nghip và Phát trin nông thôn cp nht, diu chinh quy 
hoch tng th ngành, quy hoach thüy Icii phic vi chuyn di co câu san xuât 
nông nghip, thIch rng vói bin dôi khI hu, tInh hInh hn han, thiu nuOc, xâm 
nhp m.n; diu chinh co cau san xut theo htróng chuyn djch mua vii, cø cu 
cay trng, vt nuôi, thüy san d phà hop vOl di&u kin ngun nirOc, bão dam 
hiu qua kinh t và an sinh xâ hi; 

- Giao SO Tài nguyen và Môi truOng tang cung näng 1rc giám sat, dr 
báo ngun rn.thc, xãm thp man, kjp thai thông tin d các don vj, dja phuong 
chü dng trin khai các bin pháp üng phó phü hop vOi tirng giai don, nht là 
üng phó vOi tác dng cUa thOi tit cijc doan; 
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- Giao Cong ty C phn Nithc sach  Quãng Trj nghiên cüu, thay dM phtrang 

pháp chi dao,  diu hành, tái ca cu t chCrc b may Cong ty d dam bâo phc vii 
nguii dan t& han, nâng cao hiu qua quãn 1; t chüc rà soát, dánh giá lai  cht 

krcxng toàn b h thng &r&ng ng cp ntróc do Cong ty quàn l d có k hoach 
du tu, nâng cp kjp th&i nhm cung cp djch vit nlxâc sach  ti ru nhât; thuông 
xuyên theo dôi các bàn tin cãnh báo, dir báo khI tuçmg thüy van d trin khai ngay 
céc giãi pháp chng han,  chi'i dng cp nilóc sinh hoat dáp trng nhu cu diing 
rn.róc cüa nhân dan trong bAt k' diu kin nào; xây dirng phucmg an si'r ding 
ngun nuóc darn bão an toàn, bn vQ'ng, Lâu dài; tránh dê xãy ra nhChig bat cp 
nh.r hin nay. 

Trén day là y" kin kt 1un cüa Chü tjch UBND tinh - VO VAn Hung v 

cung cp nuâc phiic vi nhu cu sinh hoat, san xuAt cüa ngu?ii dan trong tInh 
hInh khô han;  UBND tinh thông báo d các dan vj bit và trin khai thirc hin.L, 

Noinhin: 
- Nhu thành phân kirn tra; 
- IJBND các huyn, thj xA, thành phô; 
- Luu: VT, CN, NNK. 
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