
 

 BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:         /BNN-TCTL 
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg 

ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, 

chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

     Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 04/CT-TTg ngày 

22/01/2020 về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, 

thiếu nước, xâm nhập mặn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: 

 1. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ 

thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 về việc triển khai các giải pháp cấp bách 

phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn của Thủ tướng Chính phủ. 

 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên tổng hợp 

thông tin tình hình nguồn nước, ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 

mặn đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, báo cáo hằng tuần (vào thứ 5) về Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi). 

 3. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 Địa chỉ liên lạc bộ phận thường trực phòng, chống hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn của Tổng cục Thủy lợi:  

   Điện thoại: 0243.733.5711; FAX: 0243.733.5703;  

  Email:     tuoitieu@mard.gov.vn. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai tổ 

chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BT. Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- VPBCĐ TW PCTT; 

- Cục Trồng trọt; 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP; 

- Các Viện QHTL, KHTLVN, QHTLMN; 

- Lưu VT, TCTL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp   

 viên soạn thảo: Đào Kim Dung 
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