
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO DA NANG Dôc Ip - Tiy do - Hnh phüc 

S&30%/KH-UBND Dà 1'/cing, ngâv 1' t/záng SThám 2020 

KE bACH 
Dir tril rnr&c d crng pbó vó'i hn han, xâm nhp mn 
trên dia bàn thành pht Dà Nng müa khô näm 2020 

1. CSOXAYD!JNG KEHOACH 

- Chi thj s6 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25/10/2019 cüa Bô Nông nghip 
và Phát triên nông thôn ye viêc tang cung thrc hin các giãi pháp thUy 1çi 
phông, chông h.n han, thiêu nuâc, xâm nhp man, phiic vii san xuât nông 
nghip và dan sinh müa khô nàm 2019-2020; 

- Chi thIs  04/CT-TTg ngày 22 tháng 01 nàm 2020 ciia Thu tirng ChInh 
phü ye vic triên khai các giãi pháp cap bach phông, chông han  han, thiêu nuc, 
xâm nhp man; 

- Báo cáo s 41 7/BC-TCKTTV ngày 31/3/2020 cüa Tng c1rc KhI lirqng 
ThiXy van ye nguy co han  han, thiêu nuâc khu virc Trung B, Tây nguyen. 

II. MTJC DICH 

- Chü dng nm bt tInh bình thai tit d trin khai kjp thai các phining 
an irng pho vâi han han, thiëu nuàc và tác ctng cüa biên dôi khj hu trên dja bàn 
thánh phô, darn bão nguon niiâc phiic vu sinh ho?t, nOng nghip Va các rnirc 
dIch khác trên dja bàn thành phô; chü dng buy dng rni nguôn hrc dé phic vii 
cong tác üng phó vai han  ban, thiêu nixâc và tác dng cüa biên dôi khI hu darn 
báo kjp thai, tiêt kim, hiu qua. 

- Báo dam ngun ni.rac phiic vir cung cp nrn9c sinh hoat trong tnr&ng hcip 
han han, thiêu nxac hoc xây ra sir cO ô nhirn nguôn rnró'c. 

- Chü dng diu tit, dr trü nguii mzàc phc vii cp nuàc sinh boat trên 
dja bàn thành phô. 

III. NQI DUNG THU'C HIN 

1. Dir trfr ntrrc tai các h chü'a thüy din trên lu'u vijc song Vu Gia - 
ThuBôn 

- Theo dôi, cap nhât vài tn suit t6i thiu 01 tun/1n các thông so k 
thut ca bàn cüa các ho chira trén lim vlrc song Vu Gia- Thu Bôn (A Viicng, 
Song Bung 4 và Dãk Mi 4) dê nguôn nuc tai  các ho nãm trong khoãng mirc 
nuOc quy djnh tai  Quyêt djnh sO 1865/QD-TTg ngày 23 tháng l2nãm 2019 cCia 
Thu tu&ng ChInh phü ye vic ban hành Quy trInh 4n hành lien hO chñ'a trên hiu 
vuc sOng Vu Gia - Thu BOn; darn báo vic van hành xã nu&c ye h du cüa các 
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h chüa theo quy trInh và theo thârn quyn diu hành dixcic quy djnh tai  Quy 
trmnh 1865. 

- Trirng hcip mrc nrn9c h th.p hoTi khoãng mrc nu&c quy djnh tai  Phii 
liic III cia QUy trInh 1865 phãi can cr vào dir bao dông chãy dn h, yêu cu si'r 
diing nurc tôi thiêu trên dja bàn thành phô dé dê ngh chü các ho diêu chinh 
giâm liru itrçrng xâ phü hçp vi quy djnh cüa Quy trInh nhrn dua mirc nrnrc h 
ye khoãng mirc rurâc quy djnh tai  Phii 1iic III cüa Quy trInli 1865 (kern theo 
bang khoãng mirc nixOc các ho dê diêu hành các h trong müa c?n). 

- Diu hành vic vn hành xã nithc cüa các h chira thüy din trtthng hçp 
Nhà may nuâc Câu DO bj nhiêrn rnn lien tVc 24h trên 1000 mg/I khOng the khai 
thác ma vic khai thác rnrc ttr Tram  bom An Trach không dü cung cap nuó'c 
cho Nhà may nuOc Câu DO (Theo quy djnh tai  khoãn 5 Diêu 18 cüa Quy trInh 
1865) dê giám mn cho Nhà may nisó'c Cãu DO). Vic diëu chinh ch d vn 
hành xà nuâc ci.ia các ho nêu trên phãi báo dam phü hqp vâi näng 1irc, hin trng 
nguôn nuâc cac ho chira Va can dôi nguôn nuc den hêt müa can  và duqc thrc 
hin cho den khi d mn nrâc song Vu Gia tai  Nhà may nuc Câu DO thâp hn 
700 mg/i trong 12 giO lien tic. 

- Diu chinh vic 4n hành các ccra van cüa dp An Trach tnthng hp Nhà 
may niiâc Câu Do bj nhim mn không the khai thác ma vic khai thác nuc t1r 
Tram born An Trch không dü cung cap nuóc cho Nhà may nurc Can Do (Theo 
quy djnh tai  Diem b, Khoàn 1 Diéu 26 cüa Quy trInh 1865) d giãrn rnn cho 
Nhà may nithc Câu DO. 

2. Dkr  trü' nu*c ti h Hôa Trung 

- TnrO'ng hçip ngun nrnrc song Vu Gia tai  Nhà may niic Câu DO không 
bj ithim nin: Khai thác nithc mt tai  ho HOa Trung vâi h.ru lixçing tôi tbiêu dé 
duy tn vn hành cOng trInh x~ 1' mthc rnt t?i  ho HOa Trung cap cho sinh hoat, 
i..:.i. i.t. t:..t. ..t: 
t'.iLtii Uuaiiii, UiI1 VL VO. ati AULL Jiill 11U11, i1,itty}J. 

- Trithng hqp ngun nithc song Vu Gia tai  Nhà may nirrc Cu DO bj 
nhim mii lien t1ic 24h trên 1000 mg/i không the khai thác ma vic khai thác 
nuOc tO Tram born An Trach khOng di cung cap rnró'c cho Nhà may nir6c Câu 
DO: KJ.iai thác nu'àc mt t?i  ho HOa Trung vâi km 1ixcTn tOi da 10.000 rn3/ngây 
dêm d cp cho sirih hoat, kinh doanh, dch vi và san xuât phi nông nghip. 

- Sr dung tài nguyen niràc mt cách hcip 1', tit kirn nuO'c, phân b 
ngun nu9c irng phó vó'i han  han, xârn nhp mn theo nguyen tàc: U'im tiên cho 
nuic sinh hoat, nrnc phimc vi1 cho chän nuôi, mrâc ti.rth cho cay trông lâu narn 
có giá tn kinh t cao; khuyên cáo nhân dan chuyên sang san xuât các loai cay 
trng phü hcip. 

3. Dy trfl ntr&c ti các h gia aInh 

Thông báo cho nguâi dan cO phuong an d trO nuc (xây b chira, 1p dt 
bn chia) d dir tr nu'âc si.r diing an ung, sinh boat trong tn.ràng hp cup nuâc 
thüy ciic hoc nixâc thüy cic qua yu a các khu virc cuôi tuyên. 
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4. Khai thác, sfr dtjng nuc du*i Tht 

- Thám do, dánh giá sa b chit hrçing nguôn nithc duii dt tai các khu 

vrc dâ xãy ra thiêu nu&c tnx&c day và các khu virc có nguy ca thiêu nrc; 

- Khoan ging ctp nuOc sinh hoat (khong sü diing cho niic dIch an ung) 
cho nhân dan tai  các khu vrc thiêu nuc. 

- Khuyn khIch, van dng cac t chirc, cá nhân có ging khoan, giêng dào 
dixqc UBND thành phô cap giây phép khai thác, si:r diing nrnc dithi dat ho trcl, 
tao diêu kin de barn nix&c giêng vâo cac xe bôn phi:ic vi cap nithc hrudng cho 

nhân dan hoc cap ni.rOc tr1rc tiêp cho nhân dan tai khu virc Ian cn giêng khoan 
bj thiêu nithc sinh hoat. 

5. Thic hin các giãi pháp cong trInh d tang ctthng khã nãng diy trfr 
n tthc 

- Th'irc hin nao vet kênh m1ong, khai thông dOng chây; 

- Kh.n tmang thc hin dóng kin dp tam s 2 trên song Cam L tai  doan 

dang chüa lai  30m. 

LV. PHAN CONG VA TIEN DQ THVC HIN 

TT Ten cong viec 
Don vi chu 

tn 
Don vi 

. phot hçrp 

Thot gian triên khai 

Bat dau 
Hoan 
thành 

 Dir trü ntrô'c ti các h chfra thüy din trên lint vjrc song Vu Gia - Thu Bn 

a 

Theo döi, c.p nht 
vOi tan suât tôi thiêu 
01 tuân!lân các thông 
so k thut ca bàn 
cüa các ho chüa trên 
lint vrcsông Vu Gia 
- Thu Bôn (A Vuang, 
Song Bung 4 và Dàk 
Mi 4) âê tham muu 
41i hành xà nixOc ye 
hi du cUa các ho 
chOa theo quy trInh 
và theo thârn quyên 
diCu hành duçrc quy 
di.nh tai Quy trInh 

 1865 

SO Tài 

nguyen vã 

Môi tnrOng 

- SO NOng 

nghip và 

Phát triên 

NongthOn; 

- SO Xây 

dmg; 

- Cong Ty 

CP Cap nuOc 

Dà Nng. 

Hang tuân Hët müa 

cn vào 

ngày 

31/8/2020 

b 

Tharn rnuu cho Chü 

tjch Uy ban nhân dan 

thãnh phô xern xét, 

quyêt djnh diêu chinh 

th d vn hành xà 

nuOc (luu lixqng, thai 

gian xã) cüa các hO 

SO Tài 

nguyen và 

Môi tnrOng 

- SO Nông 

nghip vâ 

Phát trin 

Nông thôn; 

- SO Xây 

drng; 

- Cong Ty 

Tru&ng hp 

24 giO lien 

tic d mn 

nixOc song 

Vu Gia ti 

cira lay 

nuOc Nhà 

Vic cap 

ni.rOc on 

djnh trO lai 
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CP Cap nuOc 
Dà Nng. 

S&Nông 
nghip và 
Phát triên 

NOng thôn 

- S&Nong 
nghip vâ 
Phát trién 
Nông thOn 
tinh Quang 

Narn; 
- Cong Ty 

CP Cap mxOc 
Dà Nng. 

v ha km song Vu 
Gia dê giâm mn 
trong trtthng hçip 24 
gi& lien tic d mn 
irnOc sOng Vu Gia tai 
cira lay nrOc Nhà 
may nuóc Câu Do 
iOn han 1.000 mg/I 
ma viêc khai thác 
nuOc tcr Train bom 
An Trach không dü 
cung cap ni.rOc cho 
Nhà may niiOc Câu 
Do  
Tham mini cho Chü 
tjch Uy ban nhân dan 
thành phô xem xét, 
cliêu chinh viêc van 
hành các ci:ra van cüa 
dp An Trach trithng 
hçTp Nhà may nlxórc 
Câu DO bj nhim 
mjn không the khai 
thác ma viêc khai 

c thác ntrcvc tr Tram 
barn An Trach không 
dü cung cap nxOc cho 
Nhà may nuOc Câu 
Do 

may nuOc 
Câu DO iOn 
han 1.000 
mg/I ma 

vic khai 
thác rnrOc t,.r 
Train barn 
An Trach 
không dO 
cung cap 

nhxOc cho 
Nhã may 
mrOc Câu 

DO  
TnrOng hcp 
24 giO lien 
tiic d man 
nuOc song 
Vu Gia tai 

cra lay 

nu6c Nhà 
niáy nmrOc 

Câu DO iOn 
hcm 1.000 
mg/i ma 
vic khai 

thác nu&c ti.r 
Train barn 
An Trach 
khOng dO 
n ,i Cr Csnn 

nir&c cho 
Nhà may 
niréjc Câu 

DO 

Viéc cap 

rnrOc on 
djnh trO 

lai 

Dir tr& ntr&c tui hO Hôa Trung 

      

      

Tharn miju cho ChCm 
tjch Uy ban nhãn dan 
thành phO xern xét, 
diêu chinh viêc khai 
thác nr&c ho HOa 
Trung dë cp ni.rOc 
cho nông nghip và 
cho Nhà may rnr&c 
ho Hôa Trung dam 
bão cap dO nithc cho 
hot dng cOa Nhâ 
may nuOc ho HOa 

SO Nông 
nghip vâ 
Phát trin 
NOng thôn 

- SO Tài 
nguyen và 

MOi tm&ng; 
- Cong ly 

CF Cap ntrOc 
Dà Nng. 
- COng ty 

TNHH MTV 
Khai thác 

ThOy içi DN 

 

Hang tuãn MEt mOa 
can vão 

ngày 
31/8/2020 
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Trung dn cui rnüa 
can 

- 

3 Dir trü' rnr&c ti các h gia dInh 
Thông tin, cãnh báo 
sam den các to c1irc, 
Ca nhân dUng nuâc Co 
phung an dr tth 
nrâc ct dUng trong 
tnthng hp han han, 
xarn nhp man dn 
den Dawaco không 
dáp Ung dy dU nbu 
câu dUng rnrOc ca 
khách hang 

Cong ty c6 
phân Cap 
nixâc Dà 
Nng 

Sâ Xây drng Thixâng 
xuyên den 
khách hang 

Ht müa 
can vào 

ngây 
3 1/8/2020 

4 Khai thác, s& ding ntth'c dirói dt 

a 

Khoan thãm dO, lay 
mâu phân tIch dê xác 
djnh so' b chat hrçng 
nguôn rnrâc dixói dat 
t?i  các dja diem có 
khâ nàng thiêu nixoc 
sinh hoat nCu xây ra 
han han, xâm nhp 
man 

Sâ Tâi 
nguyen và 
Môi tnrông 

Cong ty CO 
phân Cap 
nuac EM 

Nàng 

Khi xáy ra 
thiêu mràc 
sinh hoat 

b 

Lap danh sách các 
don vj duçrc cap phép 
hành nghê ldioan 
rnr&c dixth dat dê huy 
dng khoan giêng khi 
can 

Sâ Tài 
nguyen và 

Môi trtzàng 

10/5/2020 20/5/2020 

._l_.,_.,.,_. iiivaIc i%.,1I ptiut vii 
cap nithc sinh boat  
(trU miic dIch an 
uông) 

_,-,... r' 
OIIg Ly u 

phân C.p 
ntrâc EM 

Nãng 

k)U I 41 

nguyen và 
Môi tnrang 

T,t: 
J\JII A4y 14 

thiêu ni.râc 
sinh hoat 

d 

Thãrn dO, tim kiêm 
nguOn nuOc dixói dat 
t?i  các Nhà may mràc 
Hai Van, Son Trà I 
vail 

Cong ty Co 
phân Cap 
nuâc EM 

Nãng 

S Tài 
nguyen vâ 
Môi tring 

20/4/2020 20/6/2020 

e 

Khuyen khIch, van 
d)ng các to chüc, cá 
nhãn có giêng khoan, 
giCng dào h trçl, tao 
diëu kiên d born 
nu'O'c giêng vào các 
xe bOn phic vi:! cap 
nuOc hxu dng hoIc 

SO' Tài 
nguyen và 

Môi tnr&ng 

Khi xây ra 
thiêu nixâc 
sinh hoat 
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H K' Mirth 
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cap nithc tnrc tip 
cho nhân dan tai khu 
vuc lan can giêng b 
thiêu nuàc sinh hoat 

5 Thwc hiên các giãi pháp cong trInh dê thng cithng khã nãng dir trü ntróc 

a 
Thuc hien nao vet 
kenh mtron, khoi. 
thong dong chay 

Si Nông 
nghiepva 
Phattrien 
Nông thOn 

20/4/2020 20/6/2020 

b 

Khn tnrong thi,rc 
hiên dong kin dap  
tam so 2 trOn song 
Cm Lê tai doan 
dang chra lai 30m. 

Cong ty C 
phân Cap 
nuàc Dà 
Nng 

- S& Xây 
dung; 

- Sc NOng 
nghiêp và 
Phát triên 
Nông thôn 

10/4/2020 15/4/2020 

Trên day là Ké hoach du trI nuâc dé üng phó v6i han han, xâm nhp mn 
trén dja bàn thành phô Dà Näng müa khô näm 2020 nhàm phi,ic vi,i sinh hoat, 
nông nghip vâ các mic dIch khác trén dia bàn thành phô. Yêu câu các sâ, ban, 
ngành, don vj có lien quan, Chü tjch UBND các quân, huyn trien khai thirc 
hiên. Trong qua trmnh to chüc thirc hiên nêu có khó khãn, vti&ng mac thI các co 
quan, don v phán ánh ye Sâ Tài nguyen yà Môi tnthng dé tOng hyp báo cáo 
UBND thành phô xem xét, chi dao./. 

No'i ,thân: 
- B Tài nguyen và MOi tnr&ng; 
- B NOng nghip và PTNT; 
- Thuâiig tri,rc Thành üy; 
- ThtrOng trirc HDND thành ph& 
- CT, các PCT tJBND thánh ph& 
- Các Sâ, Ban. ngàn.h, dan vi lien quail; 
- UBND các qun. huyn; 
- Các T chüc Doân the: 
- Cong ty CP Cp nithc Dà Nng; 
- ('t,iia tv TNT-IT-I MTV Th2i ih1ic. TI, 1ii Nna 

- Dài PT & TH Dà Nàng: 
- Báo Dà Nkg; 
- Lixu: VT. STNMT. DTDT. 

co 
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