
  

   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1595  /SNN-TL Quảng Trị, ngày   28  tháng  8  năm 2020 

V/v: Đảm bảo an toàn công trình thủy 

lợi trong mùa mưa bão năm 2020 trên 

địa bàn huyện Gio Linh 

 

   

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh. 

 
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được báo cáo số 237/BC-UBND ngày 

19/8/2020 của UBND huyện Gio Linh về công tác quản lý đê điều, công trình thủy 

lợi và chuẩn bị sẵn sàng phòng, chống thiên tai năm 2020. Sau khi xem xét, Sở Nông 

nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Theo báo cáo số 237/BC-UBND ngày 19/8/2020 của UBND huyện Gio Linh, 

trong đó có nêu: “35 hồ đập nhỏ và một số công trình thủy lợi khác do UBND huyện 

quản lý đa số đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.” 

Vì vậy, để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai nhằm đảm bảo an toàn 

công trình trong mùa mưa lũ năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND 

huyện Gio Linh chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các địa phương khẩn trương 

thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết như sau: 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá chi tiết mức độ mất an toàn của từng công 

trình hồ đập nêu trên; 

- Xây dựng phương án phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn công trình và vùng 

hạ du đập, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho từng công trình cụ thể, đặc 

biệt quan tâm đến các hồ đập có vùng hạ du là khu vực đông dân cư. Trên cơ sở đó, 

phân công trách nhiệm cụ thể đối với các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan để 

có cơ sở triển khai thực hiện kịp thời khi có tình huống xẩy ra; đồng thời chuẩn bị nhân 

lực, vật tư, vật liệu cần thiết phục vụ công tác phòng chống thiên tai cho từng công trình 

cụ thể; báo cáo kịp thời đến Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh những nội dung 

vượt khả năng, thẩm quyền của địa phương. 

Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản 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 trước 

ngày 11/9/2020 (bản điện tử gửi tới email: nguyendangtrinh.quangtri.gov.vn).  

Đề nghị UBND huyện Gio Linh phối hợp triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, CCTL.                                                                        

 

 

 

 
Hồ Xuân Hòe 
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