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Kính gửi:  Chi cục Thuỷ lợi Quảng Trị 

Ngày 27/8/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được Tờ trình số 47/TTr-

CCTL của Chi cục Thuỷ lợi về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu bảo trì công trình trụ sở Chi cục Thủy lợi Quảng Trị (năm 2020).  

Sau khi xem xét hồ sơ và các văn bản pháp lý liên quan, Sở Nông nghiệp và 

PTNT có ý kiến như sau: 

1. Về các chủ thể trong việc bảo dưỡng, sữa chữa tài sản công: 

Công trình trụ sở Chi cục Thủy lợi Quảng Trị được xây dựng và đưa vào khai 

thác sử dụng từ năm 2002, là tài sản công do UBND tỉnh Quảng Trị là đại diện chủ sở 

hữu (theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017), cơ 

quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm thực hiện việc 

bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật 

do cơ quan, người có thẩm quyền quy định (quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản 

lý, sử dụng tài sản công 2017). 

Căn cứ các nội dung trên, Sở Nông nghiệp và PTNT không phải là cơ quan được 

giao quản lý, sử dụng tài sản công đối với trụ sở Chi cục Thuỷ lợi, do đó không có 

thẩm quyền trong việc phê duyệt kế hoạch, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo 

trì công trình trụ sở Chi cục Thủy lợi Quảng Trị như nội dung Tờ trình số 47/TTr-

CCTL ngày 27/8/2020. 

2. Về việc sữa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình xây dựng: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP: “Chủ sở hữu 

hoặc người quản lý sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công trình xây dựng hằng 

năm trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt và hiện trạng công trình”. 

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP có quy định: 

“Không bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng cho từng công trình cấp III trở 

xuống, nhà ở riêng lẻ và công trình tạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng của các công trình này vẫn phải thực hiện 

bảo trì công trình xây dựng theo các quy định về bảo trì công trình xây dựng của Nghị 

định này”. 

Do đó, công trình trụ sở Chi cục Thủy lợi Quảng Trị có thể không cần lập Quy 

trình bảo trì công trình xây dựng, nhưng vẫn phải thực hiện bảo trì công trình xây 

dựng theo quy định. 

3. Về thẩm quyền phê duyệt các nội dung bảo trì công trình xây dựng: 

Căn cứ theo nguồn vốn được bố trí để sửa chữa công trình trụ sở Chi cục Thủy 

lợi Quảng Trị là 155 triệu đồng từ Nguồn dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho 
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các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh (giao tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 

03/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị). Theo quy định, đối với trường hợp sửa chữa 

công trình, thiết bị có chi phí dưới 500 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 công trình (tại Khoản 4 Điều 39  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP  về việc quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng). 

Vì vậy, đề nghị Chi cục Thủy lợi Quảng Trị căn cứ trách nhiệm của cơ quan 

được giao quản lý, sử dụng tài sản công và nguồn vốn được bố trí để triển khai thực 

hiện bảo trì công trình xây dựng theo thẩm quyền quy định. 

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Chi cục Thủy 

lợi Quảng Trị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, QLCT.  
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