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BÁO CÁO 

Kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng, chống khắc phục 

 hậu quả hạn hán năm 2018 

Thực hiện Công văn số 199/SNN-KHTC ngày 25/02/2019 của Sở Nông 

nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ 

phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán năm 2018. 

UBND huyện Văn Quan báo cáo kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng, 

chống khắc phục hậu quả hạn hán năm 2018 trên địa bàn huyện như sau: 

1. Tình hình triển khai thực hiện 

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông 

Xuân năm 2017 - 2018; UBND huyện Văn Quan đã ban hành Quyết định số 

2430/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu 

quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018; Quyết định số 5274/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2018 về việc điều chỉnh kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán vụ 

Đông Xuân năm 2017 - 2018 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Giao cho cơ quan 

chuyên môn là Phòng Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện.  

2. Kết quả thực hiện 

- Tổng kinh phí được giao năm 2018: 130.000.000, đồng 

- Số kinh phí đã thực hiện: 130.000.000, đồng.  

Trong đó: 

+ Hỗ trợ tiền xăng, dầu, tiền điện bơm chống hạn cho 07 xã, tổng số tiền là: 

78.099.000, đồng. Gồm: (Hỗ trợ tiền xăng, dầu: 35.424.000đ; hỗ trợ tiền điện: 

42.675.000 đồng). 

 + Hỗ trợ XD mương Vằng Soong, xã Đồng Giáp: 51.901.000, đồng 

(Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 

3. Khó khăn, hạn chế 

- Một số công trình thủy lợi vào thời kỳ hạn hán thiếu nước để vận hành, 

không cấp đủ nước tưới cho các diện tích gieo trồng trong chân công trình. 

- Kinh phí chống hạn hán hàng năm phân bổ còn hạn chế, chưa thể đáp ứng 

được nhu cầu hỗ trợ khắc phục hạn hán trên địa bàn huyện. 

4. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị UBND tỉnh hàng năm phân bổ thêm kinh phí hỗ trợ cho công tác 

phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán trên địa bàn huyện. 



- Quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để huyện đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số 

công trình thủy lợi tại các xã (Việt Yên, Tân Đoàn, Tràng Sơn, Yên Phúc, Trấn 

Ninh, thị trấn Văn Quan) để đảm báo nước tưới cho diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp trên cho các xã trên.  

UBND huyện Văn Quan báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng, 

chống khắc phục hậu quả hạn hán năm 2018 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Lạng Sơn tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Chi cục Thủy Lợi tỉnh (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện;                                                  

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.  
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