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U( BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CQNG HOA XA HOI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

S& 1O1c /UBND-SNN

Dà Náng, ngày

zc tháng 02 nàm 2020

V/v trin khai các giãi pháp cAp
bach phong, chông hn han, thiêu
nrnic, xâm nhp mn
Kinh gri:
- Dài KhI liiqng Thüy van khu vrc Trung Trung B;
- Các Sâ: Tài nguyen và Môi truông, Xây dirng,
Nông nghip và Phát triên nông thôn,
Thông tin và Truyên thông, Tài chInh,
Kê hoach và Dau ti.r;
- Báo Dà Nng, Báo Cong an Da Näng;
- Dài Phát thanh và Truyên hInh thành phô;
- U' ban nhân dan các qun, huyn;
- Cong ty TNHH MTV Din 1rc Dà Nang;
Cong ty C ph&n cap !urc Dà Nng;
- Cong ty TNBH MTV Khai thác thüy igi Ba Näng.
Thea dir baa cüa Bài KhI trng thüy van khu vgr irungTrung B trong nhUng
tháng ni:ra dâu nãm .2020 ENSO a tring thai trung tInh nhirng nghiêngvê pha nóng và
vn có khã näng duy tn trng thai nay trong n1iflng tháng tiCp theo cuancra cuôi näm
2020. Tng lu9ng mi.ra trC.n dja bàn thành phO ti' ngày Ol/9/20194ên 31/12/2019 là
1.4433,9mm,' thâp hon so v6i tOng lugng mtra trung binli nhiêu näim&31,9%; thâp
han trung bInh näm 2018 là 14,3% và thâp han nam' 2017 là 39,9%. Lung %mra tIch
lüy trên dja bàn thành phé tü dtu nm 2020 dn nay t 642mrn, thAp hthI'ting birth
nhiêu näm cüng k' là 28%, thâp hon so vol nni 2019 là,97%. Dir, bá'o thang 02 .và
tháng 6 närn 2020 lungmu'a xap :i Va thAp hthi giá trj trung binh ñhiu näm, dt 70100%. Tháng 3, tháng 4 và tháng 5 näm 2020 hrQrg mtra thâp han giátrj trung bInh
nhiêu nãm và dat 40-90%.
Thrc hin.Chl thj s 04/CT-Tfg ci.a Thu tLrOng ChInh phü 'v vic trin khai
cac giAi pháp cap bach phông, chôrg hin han, thiêu ntxic, xârn. nhp mn và xét dê
nghj cUa S& Nông nghip và Phát triên nOng thOn ti Th trinh so. 366/TTr-SNN ngày
14 tháng 02 nãm 2020; Uy ban nhân dan thành phô dê nghj các s&, ban, ngành, dja
phuang, don vj thea chirc näng, nhim vii tp trung thirc hin:
1. TMp tiic trin khai thrc hin Cong van s 790 1/UBND-SNN ngày 22 tháng
11 näm 2019 cüa UBND thành ph v vic thrc hin các giai pháp phOng, cMng hn
han, xârn nhâp man,
2. S& Tài nguyen và Môi trir&ng:
a) Chü trI, phi hçxp vâi S Nông nghiép và Phát trin nông thôn, S& Xây drng
kiin kê, dánh giá thixc trIng, d.r báo ngu&i nu'àc trên các song, su6i, ao, M chü'a, he
thng thüy lçi trén dja bàn thành ph, tInh toán can bang nu6c d darn baa sü ding
nixóc tit kim, hiu qua. Trixâng h9p xãy ra hn han, thiu ntràc nghiérn tr9ng, can uu

tiên ngun nuOc d cp nróc sinh hoat cho ngixi dan, chän nuôi gia sic và tuói cho
cay trông có giã trl kinh t cao.
b) Tham rnuu UBND thành ph chi dto trin khai các bin pháp cn thit d có
th 1.y nuic chü dng, không phii thuc vào vic xà nuóc cüa h thüy din; chü dng
tIch tr nuOc trong các ao, h, vcing trüng thp, kênh rach,... d sir ding trong thai k'
cao dirn han han, xâm nh.p rnn.
3. S Xây dirng:
a) Tang cu?ng k& n&, m rng mang hthi cp nixâc tü do thj sang khu v'irc
nông thôn d bào darn cp nuàc cho ngxi dan. Khi xày ra nguy co thiu niiâc sinh
hoat, nht là tai vüng cao, yen bin, phái thrc hin các bin pháp cp nithc, khong d
ãnh huing dn di sng, sirc khOe cüa nguii dan do thiêu nuc.
b) Tp trung 1p dè an diu chinh quy hoach chung thành ph theo quy djnh cüa
Lu.t Quy hoach trên co s do xây drng k hoach thirc hin trong giai doan tài, trong
dO xác djnh rO các dir an tIch trt rn.rc, kirn soát man, git ng9t.
4. S& Tài chinh chU tn, ph& hqp vâi các sO, ngành, don vj, dja phuong lien
quan tham rnuu UBND thành phó b tn kinh phi d tnin khai thirc hin các giài pháp
cp bach phàng chóng han han, thiu nuOc, xâm nh.p mn.
5. Sti K hoach và u tu t.p trung ngun vn d du ti.r xây dirng, sra chüa,
nâng cp, rn rng các cOng trInh cp ni.iâc sinh hoat nông thôn.
6. Si Nong nghip và Phát tnin nông thôn:
t11c diu
a) Can cr tInh hInh ngun nuOc, k.hà nãng bão darn cp nrnc, tip
chinh rnüa vi, co c.0 cay trng phü hqp (chuyen di cay lüa a vüng thithng xuyên bi,
han han, thiu nithc sang cay trng can); rà soát diu chinh k hoach san xut, xern xét
lUi thôi vi, chuyn d& san xu.t nu ngun ntràc không dam bào cung cp trong su&
thai gian san xu.t.
b) T chirc 1tp d.t, quan trc lixng nixàc v các h chi.ra; rà soát, diu chinh
vic diu ti& nuóc tai các h chUa thüy igi, dik chinh k hoach vn hành tüng h
thóng cong trInh thüy igi, bào darn vn hành an toàn, phü hcTp vOi hin trang din bin
ngun nuóc và nhu cu sir di,ing nuâc.
c) Theo dôi tInh hInh tnin khai thrc hin các ki&n chi dao nêu trên ciia
i'.i.
UBND thành phô; ki,p thôi tharn rnuu, dê xuât UBND thành phô chi dao
Noi ii Ii ln:
- Nhr trên;
- Thi tuóiig chInli phü (d b/c);
- Các B: NN va PTNT, Cong thuong,
TN và MT (dê b/c);
- IT: TU, HDND Tp (d b/c);
- Cht'i tjch và các PCT UBND Tp;
- VP: PCVP, P. KT-TC, P. DT-DT;
- VP TT BCH PCTT và TKCN Tp;
- Lru: VT, SNN.
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