
  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 73  /GM-SNN     Quảng Trị, ngày  15  tháng 7 năm  2020 

 

GIẤY MỜI 

V/v bàn giải pháp cấp nước phục vụ sản xuất dọc sông Cánh Hòm 

từ nay đến cuối vụ Hè Thu năm 2020 

  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp bàn giải pháp để 

điều tiết nguồn nước tưới từ các hồ chứa Trúc Kinh, Hà Thượng, Kinh Môn bổ 

sung cho sông Cánh Hòm để cấp nước phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện Gio Linh. 

1. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Gio Linh; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy lợi; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi Quảng Trị; 

- Đại diện lãnh đạo các Xí nghiệp thủy nông: Vĩnh Linh, Gio Cam Hà; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và PTNT Gio Linh; 

- Đại diện lãnh đạo các xã và Hợp tác xã hiện đang tổ chức sản xuất vụ Hè 

Thu 2020 sử dụng nguồn nước sông Cánh Hòm để tưới phục vụ sản xuất. 

2. Thời gian: Ngày 17 tháng 7 năm 2020 (Thứ 6). 

- 7h30: Tập trung tại trạm bơm Bến Ngự để đi thực địa. 

- 9h00: Làm việc tại Hội trường UBND xã Gio Hải.  

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Gio Hải (đề nghị địa phương bố trí 

phòng họp phù hợp). 

4. Chủ trì: Ông Hồ Xuân Hòe - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Ghi chú:  

(1) Đề nghị UBND huyện mời các xã và Hợp tác xã hiện đang tổ chức sản xuất 

vụ Hè Thu 2020 sử dụng nguồn nước sông Cánh Hòm để tưới phục vụ sản xuất;  

(2) Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị báo cáo tình hình nguồn 

nước và giải pháp điều tiết cấp nước cho vùng sông Cánh Hòm từ thời điểm 

hiện nay đến cuối vụ Hè Thu năm 2020. 

Đề nghị các đơn vị tham gia đúng thời gian để khỏi trở ngại công việc chung./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, TCHC. 

TL.GIÁM ĐỐC 

                 TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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