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Kính gửi: Chi cục thủy lợi  

  

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản số 727/BQLDA-VP ngày 

10/8/2020 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT 

về việc điều tiết nước phục vụ thi công xây dựng hồ Kinh Môn thuộc tiểu dự án: 

Sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị. Sau khi xem xét, Sở Nông 

nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Hiện nay, cây lúa đang giai đoạn trổ bông, đây là giai đoạn cây rất cần đủ 

nguồn nước để sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, để đảm bảo nguồn nước tưới cho 

cây trồng từ nay đến hết vụ Hè Thu năm 2020 của hồ Kinh Môn; đồng thời đảm 

bảo tiến độ thi công công trình hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2020. Sở Nông 

nghiệp và PTNT giao Chi cục Thủy lợi chủ trì phối hợp với Công ty TNHH MTV 

Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, cân đối nguồn 

nước và xây dựng phương án cấp nước hợp lý, cấp đủ nước tưới cho cây trồng, 

đồng thời đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình. Trong quá trình thực hiện, nếu 

phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để kịp thời 

xử lý.  

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi; 

- Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT; 

- Lưu: VT. 
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