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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   1916  /SNN-TTBVTV 

V/v bổ sung hồ sơ thiệt hại do thiên 

tai năm 2019  

 

Quảng Trị, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: UBND các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ, ĐaKrông, Hướng Hóa  

và thành phố Đông Hà. 

 

Năm 2019, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng lớn do thiên 

tai và dịch bệnh. Đặc biệt, ảnh hưởng của hạn hán và cơn bãn số 4 trong vụ Hè Thu 

đã làm giảm năng suất, sản lượng nhiều đối tượng cây trồng, tác động lớn đến đời 

sống của người dân trên địa bàn. 

Nhằm hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP, 

ngày 26 tháng 9 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 

1560/SNN-TTBVTV về việc hoàn thiện hồ sơ thiệt hại do thiên tai năm 2019. Tuy 

nhiên, đến nay một số địa phương vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

Để kịp thời tổng hợp số liệu và thẩm định thiệt hại trình UBND tỉnh phê 

duyệt hỗ trợ theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, 

thành phố khẩn trương bổ sung hồ sơ thiệt hại, cụ thể như sau: 

1. Huyện Vĩnh Linh:  

- Hồ sơ thiệt hại do hạn hán:  

+ Xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạch, Vĩnh Giang, Thị trấn Cửa Tùng: Bổ sung 

Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra, Biên bản kiểm tra của xã. 

+ Xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Hiền: Bổ sung Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra 

của xã. 

- Hồ sơ thiệt hại do bão số 4: 

+ Xã Vĩnh Giang: Bổ sung Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra của xã và 

đơn đề nghị hỗ trợ của các hộ bị thiệt hại. 

+ Xã Vĩnh Thủy: Bổ sung Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra, biên bản 

kiểm tra của xã. 

+ Xã Vĩnh Long, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm và TT Hồ Xá: Bổ sung Quyết định 

thành lập hội đồng kiểm tra của Xã, Thị trấn 

2. Huyện ĐaKrông:   
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- Xã Triệu Nguyên: Bổ sung bảng tổng hợp số liệu thiệt hại do hạn hán. 

3. Huyện Cam Lộ:  

- Hồ sơ thiệt hại do hạn hán:  

 + Xã Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thanh, Cam chính, Cam Nghĩa: Bổ sung 

Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra của xã. 

- Hồ sơ thiệt hại do bão số 4: Bổ sung hồ sơ chi tiết 

4. Thành phố Đông Hà:  

- Hồ sơ thiệt hại do hạn hán của Phường Đông Lương: Bổ sung Quyết 

định thành lập hội đồng kiểm tra. 

5. Huyện Hướng Hóa: Bổ sung hồ sơ chi tiết 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố kịp thời chỉ 

đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ hỗ 

trợ thiệt hại do thiên tai gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/11/2019 

để tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ theo quy định. Quá  thời 

gian này, nếu địa phương nào không hoàn thiện hồ sơ thì xem như không bị thiệt 

hại./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c) 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư (P/h); 

- VP BCH PCCTT và TKCN tỉnh; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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