
  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:         /CTr-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

  

CHƯƠNG TRÌNH 

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế nguồn nước sản xuất trên địa bàn tỉnh 

  

Căn cứ Công văn số 1613/UBND-KT ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa 

khô năm 2020-2021; Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra, đánh giá tình 

hình thực tế nguồn nước sản xuất trên địa bàn tỉnh với những nội dung như sau: 

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, THỜI GIAN, ĐƠN VỊ KIỂM 

TRA 

1. Thành phần đoàn kiểm tra 

1.1. Sở Nông nghiệp và PTNT  

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT: Trưởng đoàn; 

- Đại diện các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Quản lý xây dựng công trình; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và các phòng chuyên môn. 

1.2. Công ty TNHH MTV khai thác CTTL 

- Lãnh đạo Công ty TNHH MTV khai thác CTTL và các phòng chuyên 

môn; 

- Lãnh đạo Xí nghiệp Quản lý khai thác CTTL các huyện, thành phố (Do 

Công ty TNHH MTV khai thác CTTL mời). 

1.3. UBND các huyện, thành phố 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, 

Phòng kinh tế thành phố. 

2. Thời gian, địa điểm kiểm tra: Tập trung tại phòng Nông nghiệp và 

PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố. 

TT Các huyện, thành phố Thời gian Ghi chú 

1 Hữu Lũng 8h00’ ngày  05/3/2021 

UBND các 

huyện, thành 

phố lựa chọn 

một số hồ hư 

hỏng, xung 

yếu, có nguy cơ 

cao hạn hán 

thiếu nước để 

kiểm tra thực tế 

2 Chi Lăng 14h00’ ngày 05/3/2021 

3 Đình Lập 8h00’ ngày  08/3/2021 

4 Lộc Bình 14h00’ ngày 08/3/2021 

5 Tràng Định 8h00’ ngày 09/3/2021 

6 Văn Lãng 14h00’ ngày 09/3/2021 

7 Bắc Sơn 8h30’ ngày 10/3/2021 

8 Bình Gia 14h00’ ngày 10/3/2021 

9 Văn Quan 8h00’ ngày 11/3/2021 

10 Cao Lộc 13h30’ ngày 11/3/2021 
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TT Các huyện, thành phố Thời gian Ghi chú 

11 Thành phố 8h30’ ngày 12/3/2021 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

- Tình hình triển khai thực hiện Công văn số 1613/UBND-KT ngày 

10/12/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống hạn 

hán, thiếu nước trong mùa khô năm 2020-2021; 

- Tình hình nguồn nước trong các công trình thủy lợi (dòng chảy, dung 

tích trữ của các hồ chứa nước...); kiểm tra một số hồ hư hỏng, xung yếu theo đề 

xuất của các đơn vị; 

- Phương án cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cụ thể dự kiến diện 

tích tưới, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích không canh tác (do 

không bảo đảm cấp nước)...; 

- Việc rà soát, xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn, thiếu nước phục vụ 

sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2020-2021; tình hình quản lý sử 

dụng trang thiết bị phục vụ chống hạn; bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ chống hạn 

năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác CTTL 

Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo theo các nội dung tại mục II và biểu mẫu kèm theo 

Chương trình này; bố trí lịch trình kiểm tra hợp lý, đảm bảo thời gian; Nội dung 

báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi trước ngày 

04/3/2021 để tổng hợp. 

2. Chi cục Thủy lợi tổng hợp báo cáo chung tình hình nguồn nước sản 

xuất trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị biên bản kiểm tra và các tài liệu liên quan phục 

vụ kiểm tra. 

Trên đây là Chương trình kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế nguồn nước 

sản xuất trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai, nếu có sự thay đổi đột xuất 

về thời gian sẽ có thông báo cụ thể; đề nghị các cơ quan đơn vị cử cán bộ tham 

gia đúng thành phần và thời gian./. 

 

Nơi nhận:   
- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, 

Phòng  Kinh tế thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Thủy lợi;  

- Công ty TNHH MTV khai thác CTTL; 

- Các phòng: KHTC, QLXDCT,  

 Văn phòng Sở (bố trí phương tiện); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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