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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

 Hồ Xuân Hòe tại buổi  làm việc với Chi cục Thủy lợi  
 
 

Ngày 10/01/2018, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Hồ Xuân Hòe đã có buổi làm việc với Chi cục Thủy lợi về hoạt động của Chi 

cục trong năm 2017 và xây dựng kế hoạch trọng tâm năm 2018. 

Tham dự buổi làm việc gồm có đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở: Văn 

phòng Sở, Quản lý xây dựng công trình, Kế hoạch - Tài chính; Lãnh đạo và đại 

diện các phòng thuộc Chi cục Thủy lợi. 

Sau khi nghe Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi báo cáo về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, kế hoạch công tác trọng tâm năm 2018 và 

nêu ra những vấn đề còn tồn tại, những kiến nghị, đề xuất về một số nội dung 

trong năm 2018 và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Giám 

đốc Sở Hồ Xuân Hòe kết luận như sau: 

Trong năm 2017, mặc dù tình hình thời tiết không thuận lợi, nhưng nhờ sự 

cố gắng của tập thể Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Chi 

cục; Chi cục Thủy lợi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đã tham mưu kịp thời 

cho Sở trong việc chỉ đạo công tác tưới tiêu, ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản 

xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong tình hình thời tiết ngày 

càng biến đổi phức tạp, khó lường thể hiện rõ nét nhất là BĐKH ngày một xảy 

ra trên diện rộng, cực đoan. Trong khi đó cơ sở hạ tầng thủy lợi, đê điều phục vụ 

sản xuất dân sinh và phòng chống thiên tai chưa đáp ứng; hiện tượng xuống cấp 

của các công trình thủy lợi; hệ thống đê điều chưa khép kín; tình trạng xói lở bờ 

sông, bờ biển ngày càng xảy ra nghiêm trọng; các cơ chế chính sách chưa hoàn 

thiện, đặc biệt là quản lý tổng hợp lưu vực sông còn nhiều chống chéo, bất cập; 

việc rà soát, bổ sung quy hoạch thủy lợi lưu vực sông chưa được thực hiện. 

Để khắc phục những khó khăn trên và tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trọng tâm theo kế hoạch trong năm 2018, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Chi cục Thủy lợi và các Phòng liên quan thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

I. Về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: 

Rà soát lại kế hoạch năm 2018 đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt theo kế 

hoạch được phê duyệt, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Về thành lập Quỹ phòng chống thiên tai: Chi cục cần phải tăng cường làm 

việc, đôn đốc các cơ quan chức năng, trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý I để 

có cơ sở triển khai tổ chức thực hiện trong năm 2018. 
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-  Tiếp tục hoàn thiện và tham mưu cho Sở làm việc với cơ quan chức năng 

để trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập lưc̣ lươṇg quản lý đê nhân dân ; 

- Tham mưu cho Sở xây dựng đề án nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi để sớm ban hành hướng dẫn các địa phương, đơn vị đưa vào 

thực hiện. 

- Đối với đề án Ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với 

BĐKH trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Chi cục tham mưu để Sở thành lập tổ tư vấn 

xây dựng đề án, cuối tháng 3 phải hoàn thành dự thảo. 

- Đối với việc tham mưu để trình UBND tỉnh ra quyết định, quy định về 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép các hoạt động liên quan đến hệ thống 

đê điều, kè trên địa bàn tỉnh, đề nghị Chi cục khẩn trương hoàn thiện. 

- Đề án Chương trình KCHKM yêu cầu Chi cục báo cáo tình hình thực 

hiện từ khi bắt đầu triển khai Chương trình cho đến nay, nêu ra những tồn tại, 

khó khăn, kế hoạch thực hiện năm 2018 và các năm tiếp theo (nói rõ các nguồn 

lực thực hiện chương trình) báo cáo hoàn thiện trong quý I/2018 để báo cáo 

UBND tỉnh và các ban ngành, đơn vị liên quan. 

- Đối với công tác rà soát bổ sung quy hoạch thủy lợi lưu vực sông, Chi 

cục phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính lên danh mục để đăng ký trong 

quý I/2018. 

- Nghiên cứu mô hình quản lý các hệ thống công trình thủy lợi phục vụ 

tưới tiêu ở một số địa phương đã có (ở các huyện ĐaKrông, Hướng Hóa) để 

tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với huyện Hải Lăng bàn 

phương án tổ chức quản lý hệ thống hiện có nhằm phát huy hiệu quả công trình, 

thuận lợi trong việc chỉ đạo công tác tưới tiêu, đồng thời tạo nguồn kinh phí duy 

tu bảo dưỡng các công trình đê bao trên địa bàn huyện Hải Lăng. 

II. Về công tác tổ chức: 

1. Trong năm 2018 lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng và 01 Phó Chi 

cục trưởng sẽ về nghỉ hưu theo chế độ, để có sự kế thừa liên tục không ảnh 

hưởng đến hoạt động của Chi cục, đề nghị Chi cục đăng ký làm việc sớm với 

Giám đốc Sở để có phương án tổ chức hợp lý. 

2. Về bổ sung biên chế: Chi cục tuân thủ theo số lượng biên chế được giao 

năm 2018 do Sở Nội vụ thông báo. 

III. Về việc tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi cục Thủy lợi 

(2009-2019): 

Chi cục xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức; chỉ tiêu phấn đấu trong các 

năm tới nhằm đáp ứng các tiêu chí về việc đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen 

thưởng, báo cáo để Sở chỉ đạo. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hồ 

Xuân Hòe tại buổi làm việc với Chi cục Thủy lợi về hoạt động của Chi cục trong 
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năm 2017 và kế hoạch trọng tâm năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT thông 

báo để các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:           TL.GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc ( b/c); 

- PGĐ Hồ Xuân Hòe; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Các phòng: TCCB, KH-TC,QLXDCT, VP; 

- Lưu: VT. 

    CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

              

           Lê Quang Lam 
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