
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

Số:  1596  /SNN-TL Quảng Trị, ngày  28  tháng  8  năm 2020 
 

 V/v báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện Nghị  số 96/2018/NĐ-CP 

 
 Kính gửi: Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT 

  

Thực hiện công văn số 800/TCTL–QLCT ngày 14/5/2020 và số 1345/TCTL-

QLCT ngày 23/7/2020 của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo đánh giá kết quả 

thực hiện Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, Sở Nông nghiệp và PTNT, báo cáo các 

nội dung như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 96/2018/NĐ-

CP NGÀY 30/6/2018 CỦA CHÍNH PHỦ. 

1. Kết quả triển khai giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (2 năm). 

a) Quá trình quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 

2018-2020. 

Theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính 

phủ, để quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-

2020 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2393/2018/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2019 Quy định về giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020. 

 b) Tình hình xây dựng, trình thẩm định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi từ 

năm 2021 trở đi.  

Trên cơ sở phương án giá của Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thầm định, trình 

UBND tỉnh. Ngày 09/6/2020 UBND tỉnh có văn bản số 2542/UBND-NN về việc 

đề nghị ban hành giá tối đa sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2021 gửi Bộ Nông 

nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính. Sau khi được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài 

chính thẩm định và quy định mức giá tối đa trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành giá cụ thể đối với từng loại hình 

quản lý, khai thác trên địa bàn tỉnh.  

c) Đánh giá về mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; chi phí giá thành 

toàn bộ (đồng/năm) đề xuất trong phương án giá năm 2021  

Mức giá đề xuất gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT là thực hiện theo hướng dẫn, 

tính đúng, tính đủ các chi phí liên quan đến công tác quản lý, vận hành công trình 

thủy lợi, phù hợp với cơ chế chính sách và mức lương theo quy định của nhà nước. 

Chi phí giá thành đề xuất trong phương án giá năm 2021 được UBND tỉnh báo cáo 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ tài chính tại văn bản số 2542/UBND-NN ngày 

09/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị (có văn bản gửi kèm theo). 
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2. Tình hình thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi (2 năm). 

- Quá trình nghiệm thu, thanh lý hợp đồng:  

+ Đối với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Hàng 

năm Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tổ chức nghiệm 

thu, thanh lý hợp đồng với các đơn vị sử dụng nước, tổng hợp báo cáo Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Tài chính. 

+ Đối với các tổ chức thủy lợi cơ sở: Việc nghiêm thu, thanh lý hợp đồng 

được thực hiện giữa UBND các huyện, thành phố, thị xã (thông qua phòng Nông 

nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế).  

- Xây dựng dự toán kinh phí: Trên cơ sở kế hoạch sử dụng sản phẩm dịch vụ 

công ích thủy lợi của Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

và UBND cấp huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, rà soát tổng hợp trình 

UBND tỉnh giao kế hoạch cho các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở kế hoạch của 

UBND tỉnh, Sở Tài chính xây dựng dự toán, kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi. 

- Quyết toán, thanh toán: UBND cấp huyện tổ chức quyết toán các tổ chức 

khai thác công trình thủy lợi cơ sở, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và PTNT quyết toán đối với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi. 

- Việc phân bổ kinh phí sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi đối với các tổ 

chức thủy lợi cơ sở do UBND cấp huyện thực hiện thông qua Phòng Nông nghiệp 

và PTNT và phòng Tài chính. Đối với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi thông qua UBND tỉnh. 

- Giám sát việc thực hiện thu, chi, thanh quyết toán các khoản hỗ trợ: 

+ Phòng Tài chính cấp huyện giám sát việc thực hiện thu, chi, thanh quyết 

toán các khoản hỗ trợ và báo cáo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT để kiểm 

tra, tổng hợp tình hình quyết toán nguồn ngân sách được cấp. 

+ Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT giám sát việc thực 

hiện thu, chi, thanh quyết toán các khoản hỗ trợ do Công ty TNHH MTV Quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi thực hiện  

- Đánh giá về mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 

Mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 2018- 2020 là thấp 

chỉ mới đủ để chi cho quản lý (trả tiền lương, tiền công cho cán bộ quản lý vận 

hành...). Kinh phí cho các hoạt động sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, duy tu, 

bảo dưỡng… theo quy định của Luật Thủy lợi là không có để thực hiện hàng năm. 

3. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

3.1. Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi. 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi của Công ty 

TNHH Khai thác công trình thủy lợi; doanh thu hàng năm; chi phí hoạt động hàng 
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năm (phân theo loại sản phẩm, dịch vụ thủy lợi); khả năng cân đối thu chi được 

tổng hợp báo cáo với tổng kinh phí cấp hàng năm khoảng 40.960,898 triệu đồng 

(bao gồm lãi ngân hàng và thu từ giá dịch vụ thủy lợi khác). Trong đó: 

+ Chi phí vận hành: 35.557,024 triệu đồng; 

+ Chi phí bảo trì: 1.932,403 triệu đồng; 

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định: 1.130,00 triệu đồng; 

+ Chi phí quản lý: 2.338.471.000,0 đồng; 

3.2. Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi khác 

Kinh phí hoạt động của Tổ chức thủy lợi cơ sở bao gồm: (i) Nguồn ngân sách 

nhà nước hỗ trợ về chính sách phát triển đất lúa, thực hiện cấp bù giá sản phẩm 

dịch vụ công ích thủy lợi trên cơ sở UBND huyện hợp đồng đặt hàng cung ứng và 

sử dụng dịch vụ cấp nước, tưới nước và tiêu nước hàng năm với Tổ chức thủy lợi 

cơ sở. Kinh phí này một phần được trích cho bộ máy quản lý của tổ chức thủy lợi 

cơ sở khai thác công trình thủy lợi, một phần được dùng để đầu tư xây dựng, duy 

tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi nhỏ với tổng kinh phí được cấp hàng năm 

khoản 20.833,70 triệu đồng; (ii) Nguồn thu thủy lợi phí nội đồng do dân đóng góp 

để phục vụ việc trả một phần công thủy nông viên dẫn nước vào ruộng, nạo vét áp 

trúc kênh mương nội đồng. 

4. Hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn (2 

năm). 

- Trong hai năm 2018 và 2019 tỉnh Quảng Trị chưa nhận được nguồn hỗ trợ 

kinh phí chống hạn từ nguồn ngân sách Trung ương. Tuy nhiện, để chủ động trong 

công tác chống hạn, tỉnh đã sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện các 

giải pháp chống hạn tạm thời, đảm bảo phục vụ sản xuất. 

+ Năm 2018 cấp hỗ trợ 151,0 triệu đồng công trình chống hạn. 

+ Năm 2019 cấp hỗ trợ chống hạn 1.595,0 triệu đồng. (bao gồm chi phí tiền 

điện tăng thêm, nạo vét công trình chống hạn , hỗ trợ bơm chống hạn và nhân công 

trực chống hạn). 

+ Năm 2020, tỉnh Quảng Trị xin hỗ trợ kinh phí chống hạn là 56.480,0 triệu 

đồng (tờ trình số 3313/TTr-UBND ngày 23/7/2020), nhưng đến nay chưa được hỗ 

trợ.  

- Hỗ trợ khác cho công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Không có. 

5. Tình hình thực hiện công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

 a) Thực hiện phân cấp quản lý cụ thể các công trình thủy lợi, quyết quy mô 

xác điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi:  

 Thực hiện Nghị số 67/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy chi tiết một 

số điều của Luật Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban 
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hành Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Quy định về phân cấp quản 

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

 b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật trong quản 

lý khai thác công trình thủy lợi: 

 - Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi được 

UBND tỉnh ban hành và thực hiện từ năm 2012 đối với các công trình do Công ty 

TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi quan lý tại Quyết  số 1088/QĐ-

UBND ngày 26/6/2012. Các tổ chức khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng chưa xây dựng mức kinh tế kỹ thuật. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý 

khai thác công trình thủy lợi, đang lấy ý kiến của các đơn vị liên quan trước khi 

trình UBND tỉnh ban hành thực hiện. 

  c) Quyết định phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các tổ chức khai thác 

công trình thủy lợi, duyệt dự toán, cấp phát, quản lý thanh quyết toán kinh phí cho 

các tổ chức khai thác công trình thủy lợi: 

 - Đối với Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi là 

doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh đang thực hiện theo phương thức giao kế hoạch 

giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi. 

 - Các tổ chức thủy lợi cơ sở thuộc huyện đang thực hiện theo phương thức 

giao kế hoạch giữa UBND cấp huyện (thông qua phòng Nông nghiệp và PTNT, 

phòng Kinh tế) và các chủ thể khai thác;  

  - Duyệt dự toán, cấp phát, quản lý thanh quyết toán kinh phí cho các tổ chức 

khai thác công trình thủy lợi được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

 d) Tổ chức sắp xếp lại các tổ chức khai thác công trình thủy lợi theo quy định 

tại Luật Thủy lợi và các quy định pháp luật khác có liên quan.  

 Hiện nay, việc kiện toàn các tổ chức thủy lợi cơ sở được các địa phương triển 

khai thực hiện, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. 

III. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 

THỦY LỢI KHÁC. 

1. Năng lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác (theo nhiệm vụ 

thiết kế; thực tế cung cấp hiện nay; tiềm năng cung cấp trong những năm tới, 

dự báo đến 2025 và năm 2030). 

Các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi quản lý với nhiệm vụ là phục vụ cấp nước tưới, tiêu cho nông nghiệp 

thuộc lĩnh vực công ích. Trong đó có  02 công trình gồm hồ Đá Mài-Tân Kim, hồ 

Hà Thượng thêm nhiệm vụ kết hợp cung cấp nước cho công nghiệp, với mức thu 

thu giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác (Chi tiết theo phụ lục kèm theo). 
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2. Đánh giá nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác và khả 

năng đáp ứng của các công trình thủy lợi:  

Với quy hoạch các khu kinh tế, khu công nghiệp như hiện nay, nhu cầu sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác của các đơn vị có xu hướng tăng. Trong đó, 

tập trung ở các khu công nghiệp Quán Ngang, khu công nghiệp Bắc Hồ Xá và khu 

kinh tế Đông Nam tỉnh. Để phát huy tính đa mục tiêu của các công trình thủy lợi, 

việc nâng cao năng lực quản lý và quy hoạch sử dụng nguồn nước hiệu quả là rất 

cần thiết. Trong đó, ưu tiên phục vụ các đối tượng mang lại hiệu quả kinh tế cao 

đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ thủy lợi khác như cấp nước cho nuôi trồng thủy 

sản trong hồ và hạ du, cấp nước cho các khu công nghiệp, khu kinh tế… 

3. Đánh giá khả năng chi trả của các đối tượng sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ thủy lợi khác:  

Các đơn vị đảm bảo khả năng chi trả tốt, tuy nhiên khả năng sử dụng sản 

phẩm thủy lợi còn ít, năm 2019, thu được 270,0 triệu. 

4. Đánh giá cơ chế quản lý sử dụng nguồn thu sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 

khác:  

Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi có nguồn thu từ 

sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác được sử dụng đồng thời cùng nguồn thu từ sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để chi cho các hoạt động quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi. Nguồn thu sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác được kiểm tra, quyết 

toán hàng năm qua Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 IV. TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN. 

 1. Về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 

 a) Quy định về xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và thủy lợi 

khác: 

 - Đối với giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo 

các đơn vị xây dựng chi phí cấu thành trong phương án giá phải tập hợp đầy đủ các 

khoản mục chi phí cần thiết cho mọi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, giá 

sản phẩm, dịch vụ thủy lợi xây dựng đảm bảo tính đúng, tính đủ. Tuy nhiên, tại 

Nghị  số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ chưa quy định các khoản 

mục chi phí thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Thủy lợi, về lập hồ sơ 

cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt tại các hồ chứa, phục vụ phòng 

chống thiên tai (lụt, bão, úng ngập, hạn hán...), chuyển giao kênh mương, nộp Quỹ 

phòng chống thiên tai, hỗ trợ vận hành các công trình cống, tràn qua đê …Do đó, 

khi lập giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi còn vướng mắc về nội dung này. 

- Việc xây dựng mức giá cấp nước cho chăn nuôi; tiêu thoát nước khu vực sản 

xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị, trừ vùng nội thị; thoát lũ, ngăn lũ, 

ngăn triều cường, ngăn mặn rất khó thực hiện do chưa có hướng dẫn cụ thể.  
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b) Về phương pháp định giá: Các văn bản đề nghị định giá; hồ sơ, chứng từ, 

tài liệu liên quan đến việc định giá; quy định về các khoản mục trong cơ cấu giá 

(bảo trì, chi phí khấu hao tài sản cố định,…); về hướng dẫn cụ thể phương pháp 

phân bổ chi phí:  

Đối với các công trình thủy lợi có đầy đủ hồ sơ thì việc định giá, lập hồ sơ, 

chứng từ thực hiện theo quy dịnh. Đối với các trường hợp công trình thủy lợi 

không có hồ sơ thiết kế hoặc bị thất lạc chưa có hướng dẫn cụ thể việc định giá, lập 

hồ sơ, chứng từ nên rất khó trong quá trình thực hiện.  

c) Về quy trình, thủ tục, xây dựng, gửi hồ sơ, ban hành mức giá...: Thực hiện 

theo quy định của Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ. 

 2. Về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

 Về cơ bản Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ đã 

quy định phù hợp, rõ đối tượng và phạm vi được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi; mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; 

cách xác định sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và phương thức hỗ trợ…  

 3. Về công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

 a) Lập định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi: 

 - Đối với  mức chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo Thông tư số 

05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT với mức 

quy định từ tỷ lệ tối thiểu đến tối đa là rất lớn chưa có nguồn kinh phí để áp dụng 

(quy định tính theo nguyên giá tài sản cố định từ 0,45% ÷ 1,85% đối với công trình 

trọng lực và tỷ lệ 0,6% ÷ 2,1% đối với công trình động lực hoặc quy định mức tối 

thiểu chi phí tính theo tổng chi phí sản xuất kinh doanh từ sản xuất, cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi đối với công trình trọng lực là ≥28%, công trình động lực là 

≥16%); 

- Về lập định mức kinh tế kỹ thuật cho các Tổ chức thủy lợi cơ sở: Các đơn vị 

không có nguồn lực tài chính để thuê đơn vị tư vấn lập, nguồn hỗ trợ giá dịch vụ 

thủy lợi chỉ đủ cho chi trả tiền công, tiền điện và duy tu, bảo dưỡng công trình. 

b) Phương thức trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi; duyệt dự 

toán, cấp phát, quản lý thanh quyết toán kinh phí cho các tổ chức khai thác công 

trình thủy lợi: 

- Chưa có mẫu biểu, đề cương… hồ sơ mời thầu hoặc hợp đồng đặt hàng quản 

lý khai thác công trình thủy lợi. Việc thực hiện mời thầu, đặt hàng và nghiệm thu 

mang tính định lượng về khối lượng, số lượng, chất lượng công việc khai thác 

công trình thủy lợi, chư có quy định cụ thể; 

- Triển khai đấu thầu trong hoạt động quản lý khai thác công trình thủy lợi: 

Chỉ thực hiện được theo hình thức chỉ định thầu vì chưa có sự cạnh tranh ngoài 

đơn vị đang khai thác công trình thủy lợi được giao. 

c) Tổ chức sắp xếp lại các tổ chức khai thác công trình thủy lợi tại địa 

phương:  
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Sau khi được UBND tỉnh quyết định phân cấp quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi, Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi sẽ tiếp nhận 

tất cả các hồ chứa vừa và lớn, các hồ chứa có tính chất, kỹ thuật phức tạp, các hệ 

thống kênh liên huyện, liên xã… Đồng thời tiến hành kiện toàn, sắp xếp vị trí việc 

làm của từng lao động, tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phù hợp năng lực 

quản lý. Các Tổ chức thủy lợi cơ sở sau khi chuyển giao các công trình thủy lợi 

lớn, tiếp nhận, quản lý các công trình thủy lợi nhỏ, hệ thống kênh mương... Để tiếp 

nhận, quản lý, vận hành, các tổ chức thủy lợi cơ sở tiếp tục củng cố kiện toàn bộ 

máy để phù hợp với năng lực quản lý theo quy  tại Nghị  67/2018/NĐ-CP. 

 V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi: 

 a) Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính sớm có ý kiến thẩm định, 

phê duyệt phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm dịch 

vụ thủy lợi khác từ sau năm 2021 của tỉnh Quảng Trị. 

 b) Có các văn bản hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nêu trên như: 

 - Ban hành quy định các khoản mục chi phí thực hiện các nhiệm vụ theo quy 

định của Luật Thủy lợi, về lập hồ sơ cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước 

mặt tại các hồ chứa, phục vụ phòng chống thiên tai (lụt, bão, úng ngập, hạn hán...), 

chuyển giao kênh mương, nộp Quỹ phòng chống thiên tai, hỗ trợ vận hành các 

công trình cống, tràn qua đê... khi xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. 

- Có hướng dẫn cụ thể việc xây dựng mức giá cấp nước cho chăn nuôi; tiêu 

thoát nước khu vực sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị, trừ vùng 

nội thị; thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn.  

 - Ban hành mẫu biểu, đề cương… hồ sơ mời thầu hoặc hợp đồng đặt hàng 

quản lý khai thác công trình thủy lợi. 

- Hướng dẫn cụ thể phương pháp định giá định giá, lập hồ sơ, chứng từ đối 

với các trường hợp công trình thủy lợi không có hồ sơ thiết kế hoặc bị thất lạc.  

 2. Quy định hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

Các quy định về đối tượng, phạm vi hỗ trợ; mức hỗ trợ; quy định cụ thể đối 

tượng ký kết hợp đồng hoặc xác nhận đối với các loại hình sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi mới theo quy định của Luật Thủy lợi: Về cơ bản là phù hợp. 

 3. Quy định về hỗ trợ kinh phí phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm 

nhập mặn. 

 - Đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về hỗ trợ kinh phí phòng, 

chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vào Nghị định sô 96/2018/NĐ-CP và 

tách rõ các chính sách hỗ trợ không trùng lặp hay bổ sung đối với đối tượng được 

hưởng chính sách khôi phục sản xuất sau thiên tai quy định tại Nghị định 

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 
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 - Sớm hỗ trợ kinh phí chống hạn năm 2020 cho các địa phương bị ảnh hưởng 

nặng nề của hạn hán, xâm nhập mặn. 

 - Bổ sung nguồn dự phòng để ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn vào dự 

toán sản phẩm, dịch vụ thủy lợi hàng năm, để các đơn vị chủ động được nguồn 

kinh phí thực hiện các giải pháp chống hạn.  

(Có bảng biểu từ 1-4 kèm theo) 

 Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, CTTL. 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 



Biểu 1: SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI 

(Kèm theo công văn số 1596 /SNN-TL ngày  28 tháng 8 năm 2020) 

TT Nội dung Đơn vị tính 

Nghiệm thu năm 2019 Năm 2020 

Công ty TNHH 

MTV Quản lý, 

khai thác công 

trình thủy lợi  

Tổ chức Hợp tác 

dùng nước 

Công ty TNHH 

MTV Quản lý, 

khai thác công 

trình thủy lợi  

Tổ chức Hợp 

tác dùng nước 

1. Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi ha/năm         32.301,23           20.833,70           32.515,26     21.100,24  

- Diện tích lúa (số vụ) ha/năm         31.634,82  17.379,99          31.847,15     17.473,16  

- Rau, màu, cây công nghiệp NN ha/năm           338,90  1.823,80             338,90     1.863,96  

- 
Cây công nghiệp dài ngày, hoa, cây ăn quả, cây 

dược liệu,… 
ha/năm     0,00  145,30  

- Nuôi trồng thủy sản ha/năm              327,51  1.629,91               329,31         1.617,83  

- 

Diện tích tiêu , thoát nước phục vụ s ản xuất nông 

nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội 

thị 

ha/năm         

2. Sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác           

- Cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp m3/năm 475.000                      332.000    

- Nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước  
ha mặt 

thoáng/năm 
10,1    10,1    

3. 
Kinh phí hỗ trợ và tiền thu từ cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi khác 
          

- 
Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước từ cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
đồng/năm 36.664.538.000    26.600.502.000  37.341.905.000 27.267.629.000  

- 
Tiền thu được từ cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy 

lợi khác 
đồng/năm 

 380.498.000  

 
  380.498.000   



10 

 

Biểu 2: MỨC GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI 

(Kèm theo công văn số   1596  /SNN-TL ngày   28  tháng 8 năm 2020) 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Mức giá cụ thể giai đoạn 

2018-2020 tại địa phương 
Mức giá đề xuất năm 2021 

   Miền núi Đồng bằng Miền núi Đồng bằng 

1. Mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi      Giá tối đa Giá tối đa 

- Tưới cho lúa          

  + Chủ động bằng động lực đồng/ha/vụ  1.811.000 1.409.000  3.841.000 3.193.000  

  + Chủ động bằng trọng lực đồng/ha/vụ  1.267.000 986.000    2.569.000 

  + Tưới bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ đồng/ha/vụ  1.539.000 1.197.000     

- Rau, màu, cây công nghiệp NN đồng/ha/vụ  724.400 563.600  1.921.000   

 + Chủ động bằng động lực     1.277.000 

 + Chủ động bằng trọng lực     1.028.000 

- 
Cây công nghiệp dài ngày, hoa, cây ăn quả, cây 

dược liệu,… 
đồng/ha/năm        

- Nuôi trồng thủy sản đồng/ha/năm  2.500.000 2.500.000  9.741.000 8.097.000  

- Làm muối đồng/ha/năm        

- 

Diện tích tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội 

thị 

đồng/ha/năm        

- Sản phẩm, dịch vụ công tích thủy lợi khác (nếu có)          

2. Mức giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác      Khung giá Khung giá 

- Cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp đồng/m
3
  900 900   1.656 

- 

Tiêu nước cho khu công nghiệp bao gồm cả các 

nhà máy công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và 

khu công nghệ cao 

đồng/ha lưu vực tiêu         
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- Kết hợp phát điện 

đồng/đồng doanh thu 

(% giá trị sản lượng 

điện thương phẩm) 

        

- 
Kinh doanh, du lịch và các hoạt động vui chơi giải 

trí khác 
đồng/đồng doanh thu         

- Kết hợp giao thông đồng/tấn/lần         

- Nuôi trồng thủy sản trong các hồ chứa nước  
đồng/ha mặt 

thoáng/năm 
       1.420.000 
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Biểu 3: TIỀM NĂNG THU ĐƯỢC TỪ CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI KHÁC  

(Kèm theo công văn số 1596 /SNN-TL ngày   28  tháng 8 năm 2020) 
 

TT Tên công trình và loại SPDVTLK 

 

Đơn vị 

Năng lực cung cấp  Dự báo tiềm năng đến 

Theo thiết kế 

Thực tế hiện nay 

(trung bình thực tế 3 

năm 2017-2019) 

Năm 2025 Năm 2030 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác 

công trình thủy lợi 
     

1 Công trình Hồ chứa nước Đá Mài-Tân Kim      

 
- Cấp nước cho công nghiệp  

m
3
  128.000 150.000 150.000 

2 Công trình hồ chứa nước Hà Thượng      

  - Cấp nước cho công nghiệp m
3
  173.000 250.000 300.000 

3 Hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn      

 - Cấp nước cho công nghiệp  m
3
  19.167 25.000 30.000 
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Biểu 4: TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ 

(Kèm theo công văn số   1596  /SNN-TL ngày  28   tháng 8 năm 2020) 

TT Nội dung Đơn vị tính 

Quyết toán năm 2019 

Chi cục thủy lợi 

thực hiện quản 

lý, khai thác 

Công ty TNHH 

MTV Quản lý, 

khai thác công 

trình thủy lợi  

 Tổ chức Hợp 

tác dùng nước  

I. Hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi     
 

  

1. Diện tích hỗ trợ 
  

32.301,23 20.833,70 

- Lúa (các vụ) ha           31.634,82  17.379,99 

- Rau, màu, cây công nghiệp NN ha             338,90  1.823,80 

- Cây công nghiệp dài ngày, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu,… ha     

- Nuôi trồng thủy sản ha                327,51  1.629,91 

- 
Diện tích tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu 

vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị 
ha       

2. Tổng cộng kinh phí hỗ trợ. triệu đồng   36.664.538.000    26.600.502.000  

  Lúa (các vụ) triệu đồng     

  Rau, màu, cây công nghiệp NN triệu đồng     

  Cây công nghiệp dài ngày, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu,… triệu đồng     

  Nuôi trồng thủy sản triệu đồng     

  Làm muối triệu đồng     

  
Diện tích tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu 

vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị 
triệu đồng       
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