
 
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 253 /BC-SNN Quảng Trị, ngày  14  tháng  8   năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ,  

thủy lợi nội đồng 

 

Kính gửi: Tổng cục Thủy lợi 

  

Thực hiện công văn số 1355/TCTL-QLCT ngày 23/7/2020 của Tổng cục 

Thủy lợi về việc báo cáo hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy 

lợi nội đồng. Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau: 

1. Đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng. 

Hiện nay, việc đầu tư xây dựng công trình đầu mối và kênh chính của các hệ 

thống công trình thủy lợi vừa và lớn cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên công trình 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng chưa được đầu tư đồng bộ dẫn đến chưa phát huy 

được hiệu quả công trình. Công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng chủ yếu nhà 

nước và nhân dân cùng làm và người dân tự đầu tư xây dựng, thiếu kinh phí bảo trì 

và đa phần đã xuống cấp. Trong điều kiện biến đổi khí hậu và tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, phần lớn công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng chưa đáp ứng 

được các phương thức canh tác tiên tiến.  

Để phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp quản 

lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các công 

trình đầu mối, các trục kênh chính và các công trình điều tiết nước có quy mô vừa 

và lớn thuộc hệ thống công trình thủy lợi liên huyện, liên xã có yêu cầu về quản lý , 

vận hành phức tạp , được giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi quản lý; các công trình còn lại được giao cho các tổ chức thủy lợi cơ 

sở quản lý. Đối với kênh mương, vị trí điểm giao, nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi 

giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy 

lợi Quảng Trị với tổ chức thủy lợi cơ sở được xác định theo quy mô thủy lợi nội 

đồng. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có các mô hình Tổ hợp tác dùng nước gồm: 

- Mô hình Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXNN): 

Các HTXNN hiện nay đã và đang được chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 

2012, có đầy đủ tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng để hoạt động. Điều lệ 

và quy chế hoạt động do người dân tham gia xây dựng, được thông qua tại đại hội 

xã viên và được UBND huyện phê chuẩn. Tuy nhiên, hầu hết các HTXNN đều 

không có quy chế hoạt động quản lý thủy nông. 

Cơ cấu tổ chức HTXNN gồm Hội đồng quản trị, giám đốc và ban kiểm soát  
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hoặc kiểm soát viên, bộ phận giúp việc ( kế toán, thủ kho, thủ quỹ..) và tổ thủy 

nông quản lý công trình thủy lợi. Tổ trưởng, đội trưởng thủy nông được bầu thông 

qua đại hội hoặc được đề cử của Hội đồng quản trị HTXNN. Tổ quản lý thủy nông 

được chọn từ cán bộ cấp thôn , hoặc thông qua đại hội đại biểu nhiệm kỳ người sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. 

Hầu hết các HTXNN có quy mô thôn, liên thôn. Mặc dù các HTXNN có chức 

năng thực hiện dịch vụ tổng hợp nhưng dịch vụ thủy nông vẫn là chủ yếu. 

HTXNN có 2 nguồn thu chủ yếu  là từ nguồn cấp bù giá dịch vụ thủy lợi và 

thu phí thủy lợi nội đồng từ người dân. Nhìn chung các nguồn thu chỉ đủ chi trả 

cho công tác vận hành điều tiết nước, không đảm bảo chi duy tu và bảo dưỡng 

công trình. 

Toàn tỉnh có 246 HTXNN được tổng hợp theo bảng sau: 

TT Huyện Số lượng  

1 Huyện Vĩnh Linh 55 

2 Huyện Gio Linh 25 

3 Huyện Triệu Phong 82 

4 Huyện Hải Lăng 50 

5 Huyện Cam Lộ 12 

6 Thị xã Quảng Trị 05 

7 TP Đông Hà 17 

 Tổng cộng 246 

-  Mô hình Tổ hợp tác dùng nước (THTDN). 

Tổ hợp tác được các địa phương thành lập hoặc chuyển đổi từ các mô hình tổ 

thủy nông thôn, bản trong vài năm gần đây. Mô hình này tổ chức hoạt động theo 

Nghị định số 151/2007/NĐ-CP về “tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác” .  

Các Tổ hợp tác dùng nước do UBND xã được thành lập dựa trên cơ sở họp 

xét, bình bầu của các hộ hưởng lợi, sử dụng nước từ công trình. 

Tổ hợp tác hoạt động dựa trên hợp đồng hợp tác, là thỏa thuận bằng văn bản 

giữa các tổ viên.  

UBND cấp xã chứng thực (ký xác nhận, đóng dấu) vào hợp đồng hợp tác. 

Toàn tỉnh có 105 THTDN được tổng hợp theo bảng sau: 

TT Đơn vị Số lượng 

1 Huyện Vĩnh Linh 14 

2 Huyện Gio Linh 57 

3 Huyện Triệu Phong 02 

4 Huyện Hải Lăng 16 

5 Huyện Cam Lộ 07 

6 Thị xã Quảng Trị 03 

7 TP Đông Hà 06 
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 Tổng cộng 105 

- Mô hình Ban quản lý thủy nông huyện: Ban quản lý thủy nông huyện (huyện 

Hướng Hóa và Đakrông): 

Ban Quản lý thủy nông huyện được thành lập trực thuộc Phòng Nông nghiệp 

và PTNT, vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi lại vừa thực hiện 

chức năng quản lý khai thác công trình thủy lợi. 

Để nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi, Ban quản lý thủy nông huyện 

tham mưu UBND huyện thành lập các lập các tổ quản lý thủy nông cơ sở theo xã 

(đối với huyện Hướng Hóa), hoặc theo từng công trình (đối với huyện Đakrông),  

để thực hiện công việc quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.  

Ban quản lý thủy nông huyện có trách nhiệm điều hành hành các tổ quản lý 

công trình thủy lợi tại các xã, thôn, bản nhằm đảm bảo đồng bộ và nâng cao năng 

lực tưới tiêu cho đồng bào miền núi và quản lý, điều phối nguồn thủy lợi phí cấp 

bù cho các công trình thủy lợi nhỏ độc lập trên địa bàn huyện. 

Tổng hợp theo bảng sau: 

TT Đơn vị Số lượng  

1 Huyện Hướng Hóa  18 

2 Huyện Đakrông 51 

 Tổng cộng 69 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn lại xã Linh Trường (sáp nhập từ xã 

Linh Thượng và xã Vĩnh Trường) thuộc huyện Gio Linh chưa thành lập tổ chức 

thủy lợi cơ sở, nguyên nhân do trình độ người dân ở các thôn bản còn hạn chế, 

chưa đủ năng lực, điều kiện để thành lập THT. 

(Chi tiết phục lục 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo). 

2. Đánh giá tình hình sử dụng kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi  theo các nội dung tại văn bản số 623/TCTL-QLCT 

ngày 20/4/2020. 

Sở Nông nghiệp đã có báo cáo số 122/BC-SNN ngày 05/5/2020 (sao gửi kèm) 

3. Đánh giá khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện. 

a) Thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở. 

- Đối với các mô hình HTXNN, công tác quản lý, khai thác công trình thủy 

lợi được lòng ghép vào các HTXNN, và hoạt động theo Luật Hợp tác xã nên công 

tác quản lý, kiện toàn, củng cố được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. 

 - Đối với mô hình Tổ hợp tác dùng nước (THTDN) được các địa phương 

thành lập hoặc chuyển đổi từ các mô hình tổ thủy nông thôn, bản trong vài năm 

gần đây. Mô hình này tổ chức hoạt động theo Nghị định số 151/2007/NĐ-CP. Do 

đó, việc kiện toàn, củng cố các tổ chức này gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân phần 

lớn do cán bộ làm việc phụ cấp thấp, được đề cử hàng năm theo trách nhiệm phải 

thực hiện. 
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- Đối với miền núi, có diện tích sản xuất nhỏ lẽ, phân tán, đối tượng hưởng lợi 

phần lớn bà con dân tộc thiểu số, đời sống, trình độ dân trí còn rất thấp. Do đó, 

việc thành lập các tổ chức thủy lợi cơ sở là rất khó khăn. 

b) Đáp ứng năng lực quản lý, vận hành công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng theo Nghị định số 67/2018/NĐ-CP. 

Hiện nay, phần lớn năng lực đội ngũ cán bộ của các tổ chức thủy lợi cơ sở còn 

hạn chế, đa số cán bộ chưa được đào tạo bài bản, chỉ làm việc theo kinh nghiệm 

quản lý hàng năm. Một số cán bộ đã được đào tạo thông qua các chương trình, dự 

án, tuy nhiên đội ngũ cán bộ này thường xuyên bị thay đổi theo nhiệm kỳ đại hội. 

Mặt khác, chế độ thù lao, đãi ngộ chưa phù hợp, không thu hút được người có bằng 

cấp đến làm việc tại các tổ chức thủy lợi cơ sở. Mặc dù, hàng năm Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã chỉ đạo các địa phương tiến hành tổ chức đào tạo để các tổ chức thủy 

lợi cơ sở đảm bảo năng lực theo quy định. Nhưng do nguồn kinh phí còn khó khăn, 

các địa phương chưa chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực. Nên, hiện nay 

phần lớn các tổ chức thủy lợi cơ sở chưa đáp ứng năng lực theo quy định tại Nghị 

định số 67/2018/NĐ-CP. Do đó, công tác kiểm tra phát hiện các sự cố công trình 

để khắc phục sửa chữa chưa kịp thời, công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên 

chưa được thực hiện theo định kỳ. 

c) Khả năng cân đối thu, chi của thủy lợi cơ sở  

- Đối với khu vực đồng bằng, các tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động chủ yếu là 

nguồn cấp bù giá dịch vụ thủy lợi và thu phí thủy lợi nội đồng. Do đó, nguồn kinh 

phí chủ yếu để duy tu bảo dưỡng thường xuyên, kinh phí để hỗ trợ cho cán bộ thủy 

nông là rất ít (chiếm 7-10% tổng thu). Đối với các tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý 

trạm bơm, thì nguồn thu, chi hàng năm phần lớn đều âm (chi phí tiền điện, dầu quá 

lớn) nên người dân phải đóng góp thêm. 

- Đối với miền núi, có diện tích sản xuất nhỏ lẽ, phân tán, đối tượng hưởng lợi 

phần lớn bà con dân tộc thiểu số, đời sống còn rất khó khăn, nên không thu được 

thủy lợi phí nội đồng, kinh phí từ nguồn hỗ trợ thủy lợi phí của nhà nước giành chủ 

yếu vào việc sửa chữa thường xuyên công trình. Các tổ chức thủy lợi cơ sở không 

đảm bảo kinh phí để hoạt động, trong khi đó đi lại khó khăn nên ảnh hưởng đến 

quản lý, khai thác công trình thủy lợi cơ sở. 

d) Triển khai Nghị định số 77/2018/NĐ-CP. 

- Hiện nay, để hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn 

tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 Phê 

duyệt Chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 

định hướng đến năm 2025. Chương trình hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa 

bàn tỉnh bằng các nguồn vốn dự án ODA, vốn đầu tư phát triển, vốn vay ưu đãi để 

thực hiện chương trình KCH kênh mương và giao thông nông thôn và vốn đóng 

góp của nhân dân.  

  - Để triển khai chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến tiết kiệm nước theo quy định tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 
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16/5/5018, hiện nay UBND tỉnh đang giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT xây 

dựng Đề án trình HĐND tỉnh trong thời gian tới.  

đ) Thực hiện quy định quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo Nghị 

định số 129/2017/NĐ-CP đối với công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. 

Việc triển khai thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP đối với hệ thống thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh nói chung và đối với công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

nói riêng hiện nay đang triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện 

gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản gửi Bộ 

Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn, nhưng đến nay Bộ vẫn chưa có hướng dẫn cụ 

thể về nội dung này (văn bản số 1197/SNN-TL ngày 10/9/2018 sao gửi kèm). 

4. Đề xuất, kiến nghị. 

Quảng Trị là tỉnh có nguồn thu địa phương tương đối thấp, hàng năm phải 

điều tiết từ Trung ương, nên việc triển khai Luật Thủy lợi và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT kiến 

nghị  

- Hỗ trợ địa phương kinh phí để triển khai các nhiệm vụ quy định tại Luật 

Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn dưới Luật. 

-  Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trong việc đầu tư hệ thống thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiết tiết kiệm nước. 

- Lồng ghép thực hiện chính sách này với Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, kết hợp cải tạo đồng ruộng theo hướng cơ giới hóa và thâm canh 

bằng tưới tiêu khoa học với việc tăng cường đầu tư, hoàn chỉnh thủy lợi nội đồng. 

- Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý, kỹ 

thuật cho cán bộ thủy lợi cơ sở, đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm quản lý công 

trình thủy lợi theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2021 tỉnh Quảng Trị 

đã trình Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính (văn bản số 2542/UBND-NN 

ngày 09/6/2020), vì vậy đề nghị Bộ sớm ban hành để Sở triển khai thực hiện các 

bước tiếp theo đảm bảo tiến độ năm 2020. 

- Sớm có hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện Nghị định số 

129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ để địa phương có cơ sở triển 

khai thực hiện.  

     Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu VT. 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 

 


		2020-08-14T08:26:33+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-14T08:26:57+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




