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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số: 2271/SNN- TL 

V/v đề nghị không ban hành quy định 

việc quản lý, vận hành; quy trình bảo trì, 

mức bảo trì công trình đặc thù kiên cố hoá 

kênh mương  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

    Tuyên Quang, ngày 18 tháng 11 năm 2022 

 

 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xây 

dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện, tuy nhiên trong quá trình xây dựng dự thảo 

“Quyết định của UBND tỉnh Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình 

bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp” gặp một số khó 

khăn, vướng mắc và được Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, đề nghị Uỷ ban nhân 

dân tỉnh xem xét tại Văn bản số 2050/SNN-TL ngày 18/10/2022.  

Ngày 14/11/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản 

số 1410/STP-XDKTTHPL&PBGDPL của Sở Tư pháp báo cáo về đề nghị của Sở 

NN & PTNT tại Văn bản số 2050/SNN-TL. Trong đó “đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu 

UBND tỉnh ban hành văn bản đảm bảo kịp thời triển khai thực hiện việc quản lý, vận 

hành, bảo trì công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh” . Sở Nông nghiệp và PTNT xin được báo cáo làm 

rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

1. Nguyên tắc quản lý, khai thác công trình Thủy lợi đã được quy định tại 

khoản 1, khoản 4, Điều19 Luật Thủy lợi cụ thể như sau: “ 1. Quản lý thống nhất 

theo hệ thống công trình thủy lợi, từ công trình đầu mối đến công trình thủy lợi 

nội đồng; phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của hệ thống, đáp ứng yêu cầu về số 

lượng, chất lượng nước phục vụ sản xuất, dân sinh và các ngành kinh tế..........; 

4. Quản lý, khai thác công trình thủy lợi phải có sự tham gia của người sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và các bên có liên quan”. Hiện nay các công trình 

thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh đang được quản lý, vận hành, thực hiện quy trình bảo trì 

công trình theo các quy định hiện hành cụ thể: 

- Quy trình vận hành công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật 

Thuỷ lợi và Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 sửa đổi bổ sung 

một số điều Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP 

ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Mặt khác, việc 

lập quy trình vận hành phải được thực hiện theo quy định đối với từng loại công trình 

(Công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi lớn, công trình thủy lợi 
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vừa và công trình thủy lợi nhỏ). Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang chỉ đạo 

Ban quản lý khai thác công trình Thủy lợi Tuyên Quang đang triển khai thực hiện 

xây dựng quy trình vận hành công trình theo quy định. Vì vậy việc xây dựng quy 

trình vận hành đối với tuyến kênh được áp dụng theo cơ chế đặc thù thuộc một hệ 

thống công trình thuỷ lợi đã có sẵn, đang được quản lý, vận hành, khai thác là 

không cần thiết. 

- Quy trình bảo trì công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản 

kết cấu hạ tầng thuỷ lợi và được quy định rõ tại Khoản 1, Điều 6. Các trường hợp 

phải lập quy trình bảo trì: “ 1. Công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình 

thủy lợi lớn, công trình thủy lợi vừa; đập, hồ chứa thủy lợi phải lập quy trình 

bảo trì. Khuyến khích lập quy trình bảo trì đối với công trình thủy lợi nhỏ theo 

quy định tại Điều 8 Thông tư này”. Như vậy tuyến kênh được áp dụng theo cơ 

chế đặc thù thuộc một hệ thống công trình thuỷ lợi đã có sẵn, đã được giao cho 

các Ban quản lý CTTL cơ sở tổ chức quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì theo 

các quy định hiện hành nên không cần phải xây dựng Quy trình bảo trì riêng cho 

tuyến kênh đó. 

- Mức chi cho công tác quản lý, bảo trì công trình thuỷ lợi hiện nay được 

thực hiện Hướng dẫn số 691/HDLS-NNPTNT-TC ngày 03/5/2019 của liên Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng nguồn 

kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (bao gồm các nội dung chi cho công tác quản lý, duy tu, sửa chữa thường 

xuyên công trình như: phát dọn, nạo vét và sửa chữa nhỏ công trình). Ngoài ra, tại 

khoản 1, Điều 18 Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT quy định: “1. Kinh phí 

bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được lấy từ nguồn tài chính trong quản 

lý, khai thác công trình thủy lợi. Trường hợp nguồn tài chính trong quản lý, khai 

thác công trình thủy lợi không đảm bảo, chủ sở hữu công trình thủy lợi quyết 

định sử dụng nguồn hợp pháp khác. Chủ sở hữu công trình thủy lợi bảo đảm 

kinh phí bảo trì công trình thủy lợi”. Như vậy, mức chi cho công tác bảo trì được 

sử dụng từ nguồn hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh là 

phù hợp để duy trì hoạt động của công trình. 

- Hiện nay, mô hình quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi đang 

thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

36/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Như vậy việc 

tách một tuyến kênh để giao cho Ban quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn trực 

tiếp quản lý, vận hành, bảo trì là không phù hợp. 

2. Danh mục các dự án được áp dụng theo cơ chế đặc thù thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp được Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định tại Khoản 3, Điều 1, Quyết 

định số 580/QĐ-UBND ngày 07/10/2022: Kiên cố kênh mương (Áp dụng đối 

với các công trình nâng cấp; tuyến kênh đất có sẵn, kiên cố hoá) theo thiết kế 

mẫu. Như vậy, tuyến kênh được áp dụng theo cơ chế đặc thù đã thuộc một hệ 

thống công trình thuỷ lợi đã có sẵn, đang được quản lý, vận hành, khai thác và 
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bảo trì theo các quy định hiện hành; nếu giao cho một tổ chức khác (thành lập 

mới) để quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì riêng một tuyến kênh mương 

theo Điều 19 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đối 

với công trình kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là không phù hợp với 

Luật Thủy lợi quy định. 

Mặt khác, hiện nay các công trình thuỷ lợi (Hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, 

kênh mương...) xây dựng bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh như: Nguồn vốn 

di dân tái định cư, nguồn WB, sửa chữa an toàn đập, kiên cố kênh mương theo 

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND ngày 20/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

sau khi thi công hoàn thành đều được nghiệm thu bàn giao cho UBND cấp xã để 

giao cho Ban quản lý công trình thuỷ lợi cơ sở trực tiếp quản lý vận hành, khai 

thác và bảo vệ. Hằng năm được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục công 

trình, diện tích sử dụng kinh phí từ nguồn hỗ trợ sản phẩm dịch vụ, công ích 

thuỷ lợi để thực hiện vận hành, khai thác và bảo trì theo các quy định hiện hành 

cho cả hệ thống công trình từ đầu mối đến kênh mương nội đồng.  

Từ những nội dung nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét không ban hành Quyết định của UBND tỉnh 

quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì 

công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; việc tổ chức thực hiện công tác 

quản lý khai thác, vận hành, bảo trì theo các quy định hiện hành của Trung ương 

và của tỉnh.   

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo và đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; (Báo cáo)  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Sở Xây dựng; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Thuỷ lợi;  

- Lưu: VT, Năm 1b. 
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