
  

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  594 /SNN-TL           Quảng Trị, ngày  10  tháng  4 năm 2020 

V/v xây dựng kế hoạch phát triển thủy 

lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước. 

 

   
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố 

 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị định 77/2018/NĐ-

CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về việc Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 

2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các huyện, thị xã và thành phố thực 

hiện một số nội dung sau: 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát tổng diện tích cây trồng cạn: (1) được quy hoạch 

thực hiện trên địa bàn; (2) diện tích đang canh tác; (3) diện tích dự kiến canh tác 

trong thời gian đến (theo phụ lục I kèm theo). 

 - Kiểm tra, thống kê các vùng sản xuất đã áp dụng tưới tiên tiến, tưới tiết 

kiệm nước trên địa bàn, đánh giá ưu, nhược điểm, khó khăn, vướng mắc; kiến nghị 

đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện (cụ thể đến hợp tác xã/xã theo phụ lục 

II kèm theo). 

 - Xây dựng kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến tiết kiệm nước trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với 

xây dựng nông thôn mới. (Chi tiết có mẫu phụ lục III kèm theo). 

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi trước 

ngày 30/4/2020  theo địa chỉ: Số 182 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, 

điện thoại: 02333.564.989 (bản điện tử gửi theo địa chỉ email: 

nguyendangtrinh@quangtri.gov.vn). 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CCTL.                                                                        
 

 

 

 

 
Hồ Xuân Hòe 
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