ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 423 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v nạo vét lạch Lòng Hồ

Kính gửi: Chi cục Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp
Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ
từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu
quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.
Qua khảo sát thực tế các kênh mương, hiện nay trên địa bàn Huyện có lạch
Lòng Hồ thuộc 02 xã: Long Khánh A, Long Khánh B đang bị bồi lắng, cạn kiệt
không đủ lượng nước để phục vụ tưới cho diện tích sản xuất trong khu vực, cũng
như việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân bằng đường thủy gặp rất
nhiều khó khăn, tăng chi phí sản xuất của người dân tại địa phương.
Từ thực tế trên, Ủy ban nhân dân Huyện đề nghị Chi cục Thủy lợi tham mưu
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thực hiện dự án: Nạo vét lạch Lòng
Hồ (Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu 02 xã: Long Khánh A, Long
Khánh B) với chiều dài tuyến 6.850m, kinh phí ước tính 17,5 tỷ, phục vụ diện tích
1.138ha nhằm đảm bảo lượng nước tưới trong sản xuất nông nghiệp và nhu cầu vận
chuyển hàng hóa, nông sản của người dân tại địa phương.
Rất mong nhận được sự chấp thuận của Chi cục Thủy lợi./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Phòng NN-PTNT;
- LĐVP;
- Lưu VT, CV/NN.
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