ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 3857 /UBND-NNTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 7 năm 2019

V/v công tác phòng, chống
hạn, xâm nhập mặn phục
vụ dân sinh, sản xuất nông
nghiệp vụ Hè Thu
năm 2019

Trung tâm
Công báo và
Tin học
Văn phòng Ủy
ban Nhân dân
10.07.2019
11:13:48
+07:00

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình
thủy lợi Quảng Ngãi.
Thực hiện nội dung Công văn số 4567/BNN-TCTL ngày 01/7/2019 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kinh phí phòng, chống, khắc phục
hậu quả hạn, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2018-2019; đề xuất của Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo nhanh số 1637/BC-SNNPTNT
ngày 25/6/2019 về tình hình nguồn nước, công tác phòng, chống hạn phục vụ dân
sinh, sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019, của Giám đốc Công ty TNHH
MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi tại Báo cáo khẩn số 813/BC-CT
ngày 04/7/2019 về việc đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh gia tăng xả
nước để cấp nước cho công trình thủy lợi Thạch Nham (bản chụp kèm theo), Chủ
tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:
1. Làm việc với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND
tỉnh xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống hạn, xâm nhập
mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân, Hè Thu năm 2018-2019.
2. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng
Ngãi, Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh và đơn vị liên quan tham mưu, đề
xuất trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo: (i) về tình hình nguồn nước,
công tác phòng, chống hạn phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu
năm 2019, (ii) Thủy điện Đakdrinh gia tăng xả nước để cấp nước cho công trình
thủy lợi Thạch Nham đảm bảo đủ nước cho sản xuất vụ Hè Thu năm 2019.
Hoàn thành nhiệm vụ, trình UBND tỉnh trước ngày 15/7/2019./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, pNNTNlesang170.
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