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CIII THI
Bong Xuân näm 2018 - 2019
Ye vic phông chông hn, dam bão san xuât vti
Theo thông tin cüa Dài KhI tugng Thñy van tinh Quàng Ngäi, hin tu'gng
ENSO du9'c dr báo së chuyên sang trng thai El Nino vó'i xác xuât trong khoàng
6070% t tháng 11/2018 den nhüg tháng dâu närn 2019. Theo do rnüa rnua
näm 2018 së kêt thñc só'm ho so vó'i trung bInh nhiêu nàrn (TB). Trong v
Dông Xuân 2018-2019, tong 1uçg rnu'a t tháng 11/2018 den tháng 4/20 19 phô
t 20-50%, lugng dOng chày trên các song, suOi &
biên 0 rnc thâp hon TB
khu vrc tinE Quàng Ngài tü tháng 10 -12/2018 dêu thiêu hit tr 10-30%, rnirc
nithc ti các ho, song, suôi dang giàrn dan so vi cing k nàm truO'c. Dê chü
dng phông chông hn dam báo san xuât vi Dông Xuân näm 2018 - 2019 trên
da bàn huyn. Chü tjch UBND huyn yêu câu các phOng, ban, dja phucmg khân
truong thiic hin các ni dung sau day:
1. Phông Nông ngIiip & Phát triên nông thôn huyn:
- Tharn rnixu cho UBND huyn kin toàn BCE! phOng chng hn vi Dông
Xuân nàm 2018 -2019.
- Thung xuyên theo dOi din bin tInE hInh thOi ti&, nguôn nuc, hung
dn các dja phuong xây drng phuong an và chü dng triên khai các bin pháp
chông hn trên da bàn huyn. Hung dan các da phuong có bin pháp quàn l,
si:r ding nguOn nithc hcip l, tiêt kim; co câu cay trông khà nàng phi hçip vi
nguOn nuôc dr báo trong vi Dông Xuân näm 2018 - 2019 và nàm 2019.
- Kim tra, rà soát din tIch san xut 1a có khà nàng thiu nuc, tng hgp
báo cáo tInE hInh hn và dê xuât the bin pháp chông han, tham muu UBND
huyn chi do kp thai. Dôi vi din tIch san xuât liia nuc, có khà näng thiêu
nuO'c, vn dng bà con chü dng chuyên sang cay trông can.
- Phi hp vói các da phuog tuyên tmyên, vn dng Nhân dan xung
giOng vii DOng Xuàn dung lich thai v.
2. Uy ban nhân dan các xã:
- Thành 1p kin toàn Ban Chi huy phOng, chng hn v DOng Xuân
närn 2018-2019 do dông chI Phó Chü tch lam Trueing ban.
- Xây dung, phê duyt phuong an phOng chng hn v Dông Xuân
10/12/2018 dê chü dng to
näm 2018-2019 cua dia phuo'ng triró'c ngày
chuc thxc hin; phuong an phài cii the cho tung vüng, tung cong trInh, tang
cung các bin pháp bô sung nguôn nuc cho san xuat, gui ye phOng NOng
nghip & PTNT huyn theo dOi, tong hgp báo cáo cho UBND huyn.

- Thung xuyên theo dOi tInh hInh nguôn nuc, kirn tra nhtng v1ing
có nguy co b thiêu nu'c, có bin pháp chông rô ri, that thoát nuác tr các
cong trInh thüy 1i; quán 1 dieu tiêt nuc hp 1, s dung nuc tiêt kim
hiu qua; báo cáo két qua ye UBND huyên
(qua phóng Nóng nghiêp &
PTNt huyn theo d61,).
- Hoàn thành viêc duy tu, báo dung các cong trInh thy lai t ngun
vOn cap b min thu thüy igi phi và dat 1a. Huy dng Nhân dan nao vet
kênh mang, khGi thông dOng chày, dam bào dua nuc ye mat ruông, dc
bit là các tuyên kênh rnu'Gng nôi dông.
- Di vói nhng vng thuô'ng xuyên xáy ra han, vng Co diên tich
chân cao, vüng nãm 6 cuOi kênh can xem xét chuyên dOi co câu cay trOng
cho ph hGp, nhât là các vng canh tác lña gap khó khãn ye nguôn nu'ó'c
tu'O'i v Dông Xuân nàm 2018-20 19.
- Tuyên truyn, hu'ó'ng dan, nang cao thüc cüa nguOi dan trong viêc
s1r dung, tiêt kim, chông rO ri lam that thoát nguôn nuo'c.
- Thuô'ng xuyên thông báo cho nhân dan dja phuGng bit tInh hInh
hn dé ngui dan chü dng chuân b các phuGng tiên born nu'c tui, phuc
vu cho san xuât.
3. Phông Tài chInh - Kê hotch huyên:
Chü tn, ph6i hçrp vii phông
Nông nghiêp & PTNT huyén tong h9p dê xuât kp thai cho IJBND huyên xem
xét ho tr? kinh phi chông han cho các dja phucmg, dan vj trong vi Dông xuân
2018-2019 vá näm 2019.
4. Dài truyn thanh phát 1i truyn hlnh huyên:

ThuOng xuyên dua tin
ye din biên thi tiêt, tinh hInh han; tuyen truyên rng rãi cho nhan dan và các
ngành, cac cap biet de chü dng trong vic phông chng han, có bin pháp üig
phó kjp thO'i.
5. Các phông, ban, các hi, doàn th
có lien quan: Co k hoach phi
h cüng phông Nông nghiêp &PTNT huyén tO chc thc hin t& cOng tác
phOng chOng han v DOng Xuân nãm 2018-2019 dam báo cp nuc tui phuc
vu cho san xuât
Yeu câu các ca quan, dan v, da phuang có lien quan thc hin nghiêrn
tüc Chi th này./.
No'i nhâij:
- TT. HU, HDNID;
- CT, các PCT huyen;
- UBMTTQVN huyên
- Các Hi doan th huyn;
- Các don vi tnrc thuôc huyên;
- UBND cac xã
- VP: C, PCVP;
- Lu'u: VT.
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