
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   111   /SNN-TL 

V/v: Thực hiện các giải pháp cấp 

nước phục vụ sản xuất trước, trong và 

sau tết Nguyên Đán Canh Tý 

Quảng Trị, ngày  21 tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị. 

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh việc gieo cấy cơ bản đã hoàn thành, một số địa 

phương bà con nông dân đang chuẩn bị dặm tỉa và bón phân thúc; giai đoạn này 

rất cần lượng nước tưới để đảm bảo cho cây lúa phát triển tốt. Bên cạnh đó, theo 

thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thời tiết nắng nóng tiếp tục 

kéo dài và có diễn biến phức tạp. Vì vậy, để chủ động nguồn nước phục vụ sản 

xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 trước, trong và sau tết Nguyên Đán Canh 

Tý, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung triển khai 

thực hiện một số nội dung như sau: 

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung đã nêu tại công văn số 1888/SNN-

TL ngày 12/11/2019 của Sở Nông  nghiệp và PTNT. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức dùng nước cơ sở tập 

trung tận dụng nguồn nước hồi quy ở các trục tiêu, nguồn nước tự nhiên ở ao hồ, 

sông suối để phục vụ sản xuất; áp dụng các biện pháp tưới tiêu tiết kiệm nước 

cho lúa và cây trồng cạn, chống thất thoát nước và sử dụng nước lãng phí. 

- Đối với Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị bố trí cán bộ, công 

nhân vận hành thủy nông trực thường xuyên để vận hành, điều tiết cấp nước 

phục vụ sản xuất đảm bảo yêu cầu, thuận lợi. 

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

Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT. 

 
 

 

 

 
 

Hồ Xuân Hòe 
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