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Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

   

Ngày 12/ 8/ 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 167 / TN-KTh 

của Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi (sau đây gọi là Công ty) về 

việc hướng dẫn công tác thẩm định, phê duyệt công trình thủy lợi thực hiện bảo trì, sửa 

chữa. Sau khi nghiên cứu xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:  

- Căn cứ Khoản 4, Điều 39, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/ 5/ 2015 về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định: 

+ Điểm a, Khoản 4, Điều 39: "Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có 

chi phí dưới 5 trăm triệu đồng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thì chủ sở hữu hoặc 

người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: 

Tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, 

mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian 

thực hiện và thời gian hoàn thành;" 

+ Điểm b, Khoản 4, Điều 39: "Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có 

chi phí thực hiện từ 5 trăm triệu đồng trở lên từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước thì chủ sở 

hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo 

cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây 

dựng công trình;" 

- Căn cứ Điều 16, Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/ 5/ 2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về “Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy 

lợi” quy định về "Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ bảo trì". 

+ Khoản 1, Điều 16: "Chủ quản lý công trình tổ chức thẩm định, phê duyệt đề 

cương, dự toán hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các nhiệm vụ bảo trì có giá trị dự 

toán từ 500 triệu đồng trở lên, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này". 

+ Khoản 2, Điều 16: "Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi tổ chức 

thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật các nhiệm vụ 

bảo trì có giá trị dự toán dưới 500 triệu đồng". 

+ Khoản 4, Điều 16: "Chủ quản lý công trình tổ chức thẩm định và trình chủ 

sở hữu công trình phê duyệt đối với các nhiệm vụ bảo trì phải lập dự án đầu tư". 



 

- Căn cứ Khoản 10, Điều 6, Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/ 8/ 2019 về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng quy định "Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn 

chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người 

quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí 

này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào Tổng mức đầu tư của dự án để phục 

vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng". 

Trên cơ sở danh mục các công trình thủy lợi thực hiện bảo trì, nâng cấp, sửa chữa năm 

2020 từ nguồn tiền lãi hoạt động tài chính trong vốn điều lệ của Công ty đã được UBND 

tỉnh thống nhất thông qua tại văn bản số 3633/UBND-NN ngày 10/8/2020. Công ty TNHH 

MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi căn cứ theo các quy định của pháp luật nêu trên 

(cụ thể: Đối với các hạng mục công trình thuộc một quy trình bảo trì hệ thống có kinh phí 

nhỏ hơn 500 triệu đồng thì áp dụng Khoản 2, Điều 16, Thông tư số 05/2019/TT-

BNNPTNT; các hạng mục công trình thuộc một quy trình bảo trì hệ thống có kinh phí từ 

500 triệu đồng trở lên thì áp dụng Khoản 1, Điều 16, Thông tư số 05/2019/TT-

BNNPTNT) để thực hiện theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:               

- Như trên; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT, QLCT. 
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