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V/v nãng cao hiu qua khai thác
cong trInh thüy lçi trên dja bàn tinh
Kinh gui:
- Sr Nông nghip và PTNT;
- UBND các huyn, thãnh pM, thj xã;
- Cong ty TNHH MTV Khai thác thüy lçii Thai Nguyen.

Thirc hin Chi thj s 3426/CT-BNN-TCTL ngày 22/5/2020 cüa Bô Nông
nghip và PTNT v vic Dy m.nh thrc hin các giài pháp nâng cao hiu qua
quân 1, khai thác cong trInh thus' igi. UBND tinh chi do nhu sau:
1. Giao S& Nông nghip Va PTNT:
a) Chü trI t chirc th1rc hin cüng céi, kin toàn Chi ciic ThuS' igi thông
qua tang cuông ngun 1irc, phucing tin, trang thi& bi lam vic, t?o diu kin cho
các Chi cllc ThuS' igi thirc hin tat chüc näng tham muu giüp S Nông nghip và
Phát triên nông thôn quàn iS' nhà nthc ye cong tác thuS' igi, trong do quan tr9ng
là trin khai dy dü, dang b, hiu qua các ni dung cüa Lut Thñy igi và các
van bàn huàng din thi hành Lut Thüy igi tai dja phucing;
b) Chñ tn chi dao các cci quan, dan vj có liOn quan tang kt D an Nâng
cao hiu qua quãn iS', khai thác cong trInh thuS' igi theo các Quyt djnh sa 784
va 785/QD-BNN-TCTL ngày 21/4/2014 cüa B trrnmg B Nông nghip và Phát
triOn nông thôn ban hânh D an và KO ho?ch hành dng thirc hin D an;
c) Ta chüc diu tra, rà soát, dánh giá 1i näng l?c, hiu qua khai thác cüa
các cOng trinh thu5' lcii trOn dja bàn, trOn cci s& do dO xuât kO hoach du tu', sàa
chUa nâng cap, báo dam an toàn, tüng brncc hin di hóa nhäm phát huy hiu
qua cong trinh thüy igi, dáp 1rng yOu cu tái cci cu san xuât nOng nghip, sü
dng nuc tiOt kim, hiu qua;
d) Chü trI d xut kiên toàn, s.p xp lal các ta chuc, dun vj khai thác cong
trInh thuS' lo'i, bào dam du mai tinh giãn, b may ta chuc gn nh, hiu qua; d
xuât phân lo?i, phân cap quãn iS' cOng trInh thüy lai, lam rO trách nhim giü'a các
don vi khai thác cOng trInh thüy lçii vii các to chirc thüy igi cci sâ, trách nhirn
phôi hgp vó'i chInh quyên các dja phucing trong vic quãn iS', khai thác, dàc biêt
trong van dO bào ye, bâo dam an toàn Gong trInh, chat lucmg nuóc trong cOng
trInh thüy lçii;

Di vth các dja phuong t chirc khai thác cong trInh thüy lçii chua hoàn
thin: Can sóm kin toàn, hoàn thin t chirc khai thác cong trInh thus' lçii, bao gm
cà vic cing c, kin toàn các t chirc thüy 1çi Co si trên dja bàn, bào dam các cong
trinh thüy lçii du có don vj khai thác dü näng 1irc và phü hçip vri quy djnh;
d) Chü trI d xut, trInh UBND tinh thrc hin phi.rcmg thüc d.t hang di
vâi vic cung cp san phâm, dch vçi cong Ich thüy lçvi trên dja bàn theo quy djnh
cüa Ngh djnh s 32/2019/ND-CP ngày 10/4/2019 cüa ChInh phü, hmn ch áp
dyng phucing thirc giao nhim vv; lixa ch9n mt so cOng trInh thüy lçxi có quy
mô phü hçip, xay dimg phucrng an, 1 trInh, k hoach ci1 th d áp dicing phucmg
thüc du thu, trên cci s do, tng kt rOt kinh nghim;
e) Phi hçp vri S& Tài chInh và các t chüc, don vj khai thác cOng trInh
thüy igi xây dimg, hoàn thin phucmg an giá sOn phâm, djch vii cOng Ich thüy lçii
vO sOn phrn, djch vi thüy 1çi khác trên da bàn, tham muu UBND tinh báo cáo
B Nông nghip và Phát trin nOng thôn vO B Tài chInh theo quy djnh; khai
thác ti da các sOn phâm, djch vi thüy 1çi khác dê tang nguOn thu, giOm h trq
tü ngân sOch nhà nithc. Trên cci sO do, phi hçrp vOi SO TOi chInh vO các co quan
lien quan báo cáo UBND tinh b trI, bOo dam kinh phi, nguOn 1c cho cong tác
thOy lqi trên dja bàn theo quy djnh;
f) Tham mu'u, chi do các t chrc khai thOc dip, h chira thOy 1i thc
hin dOng thOi han các quy dnh v quàn l an toàn dp, h chüa nuéfc tai Nghj,
dnh s 114/201 8/ND-CP ngày 04/9/2018 cOa Chinh phü;
g) Tham mixu, chi do tang cuOng thirc hin nghiêm pháp 1ut trong bOo
v cong trinh, bOo v chit 1ung nuOc trong cOc cong trInh thñy igi: (i) Xây
dirng k hoch huOng dan, kim tra, don dc vic chap hành quy djnh cüa pháp
lut v bOo v cOng trInh, dc bit phOi thirc hin các giOi pháp dOm bOo chit
lucmg nuOc trong h thng cOng trInh thOy Içi'i nhOm dOm bào s1rc khOe cüa
nguOi dan cüng thu phc viii sOn xut nông nghip, dan sinh, nhu: t chCrc trin
khai Lut Thüy 1çi vO các van bàn quy djnh chi tit; tO chic thng ké, dánh giá
các dim xO thai; phi hgp vOi cOnE sat phông, chOng ti pham ye mOi tru&ng d
t chirc mO các dçrt cao dim xfr l vi pham xO nuOc thOi vào cOng trInh thOy lçii;
kin nghj UBND tinE chi dao Co quan, don vj có lien quan thçrc hin vic thu
gom, xfr 15i nuOc thai sinh boat cOa khu do thj, khu dan cu nOng thOn tp trung,
CO SO SOil xut kinh doanh, djch vii, sOn xut tiu thO cong nghip, lang ngh trên
dja bàn theo quy djnh tai Diu 46 Ngh djnh so 80/2014/ND-CP ngày 06/8/20 14
cOa ChInE phñ v thoát nuOc và xir 1 nuOc thai; DiOu 44 Ng djnh s
38/201 5/ND-CP ngày 24/4/2015 cña ChInh phO ye quOn 1 chat thai vO ph lieu.
(ii) Day manE cOng tác kim tra, thanh tra nhärn phOt hin vO xr 1 kjp thOi các
vi vic vi phm trong pham vi bOo v cong trInh thu5 Igi. (iii) COng khai tinh
hInh vi pham trên các phuong tin thông tin dai chOng. (iv) TO chOc phong trào
thi dua gifla các dja phuo'ng, don vi v cOng tác bOo v cong trInh thOy igi vO xi.r
l các hOnh vi vi pham trên dja bàn;
2

h) Cüng vi vic chuân bj tat kê hoach dâu t'ir cong trung han dôi vi các
cong trInh thüy igi quan tr9ng giai doan 202 1-2025, cn tham mini, thüc dy các
giâi pháp dâu tu, hoàn thin h thang thüy lqi trén dja bàn, tr9ng tam là h thang
thüy lçii nhô, thüy lçii ni dang dam bào dü diêu kin thirc hin phucmg thirc
canh tác khoa hoc, áp diing trni tiên tin, tit tim nuâc cho lüa và cay trang can
chü 1irc (SRI, Nông - L - Phcii, tithi phun mua, nhO gi9t);
i) Chi dao, dy manh thirc hin các l&p tp hun, dào tao nâng cao nàng
lirc, nhn thüc cho can b, cong nhân khai thác cong trinh thüy lçi, nguôi cüa
các tO chüc thüy igi cci s0, dtc bit là vn bàn quy phm pháp 1ut, cu chê, chInh
sách, quy trinh k thut mi trong cong tác thüy 1çi. Tang cu&ng cong tác thông
tin, truyên thông nâng cao nhn thirc ngithi dan trong quãn 1, khai thác, bào v
cong trInh thüy lçi, s1r diing nuOc tiêt kim, hiu qua.
Dinh kST ngày 20/12 hang 11am tham mini UBND tinh báo cáo kt qua
thirc hin ye Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn.
2. Yêu cu Chü tjch UBND các huyn, thành pha, thj xã và Cong ty
TNHH MTV Khai thác thüy lçri Thai Nguyen:
a) Xây dirng k hoach và ta cFnirc thirc hin các ni dung theo quy djnh
cüa Lut Thüy lçii, các Nghj djnh, thông tu huó'ng dan thi hành Lut Thüy lçii và
van bàn pháp lut có lien quan; báo cáo chñ s hihi, chü quàn 1 kê hoach, tiên
do và báo dam kinh phi th?c hin các ni dung theo quy djnh;
b) Chü dng diai mth, kin toàn ta chüc hoat dng, báo dâmtinh gun, hiu
qua, dáp üng yêu câu näng 1irc theo quy dnh; nâng cao näng suât lao dng dê
giàm dnh biên con nguii, dâu mOi tO chirc; tang cu&ng thirc hin ca chê khoán
4 trong cOng tác quãn l, khai thác, bào v cong trInh dê tiêt kim din, nrnc,
nhân cOng và các chi phi khác, nâng cao tInh tir chü, tir chu trách thim và có
diêu kin nâng cao thu nhâp cho cá nhân, dan vj; thirc hin chuyên djch, mi
rng dôi tuçlng phiic vi cüa cOng trmnh thüy lçii, tang cuông khai thác da mic
tiOu de nâng cao hiu qua cong trInh;
c) Rà soát, xây dirng, ban hành theo thm quyên hoc trInh cp có th&m
quyên ban hânh djnh müc kinh tê-k thut trong quán 1, khai thác cong trInh
thüy igi thuc pham vi phii trách;
d) Tp trung nhân lirc khn truong rà soát, xác djnh các san phm, djch vi
thüy igi do dan vj cung cap, hoàn thin phuang an giá san pham, djch v11 thüy
igi trInh cap có thâm quyên tham dinh, phê duyt theo quy djnh tai Nghj djnh sO
96/2018/ND-CPngày 30/6/2018 cüa ChInh phü quy dnh ye giá san phâm djch
vi thüy igi và hO trg tiêri sfr diing san phâm, djch v cOng jch thñy igi, trong do
day manh vic tang nguôn thu tr các san phâm, djch vi thüy igi khác d büphân
thieu ht do cung cap san phâm, djch vu cOng Ich thñy igi, bâo dam nguOn tài
chinh ben vU'ng cho don v;
d) Thuc hiên râ soát, dánh giá 'aj nàng I1rrc, hiu qua khai thác thijc t cüa
cong trInh thñy igi, trInh cap có thâm quyên phe duyt diêu chinh nhim vi khi
có thay diôi. Xây dung h thông co' sc dü lieu, bàn dO trrc tuyên các cong trInh,
truó'c mat dôivfd các cong trInh thiy lçii vra vâ ló'n, phiic viii tot cOng tác quán
1, chi dao, diêu hành, dc bit trong các tInh huông thiên tai;

e) Rà soát, 1p k hoch vâ t chirc thirc hin nghiêm các quy djnh v
quân 1 an toàn dip, ho chlra nuOc; hoàn thành dung thii hn duçic quy djnh ti
Nghj djnh so 114/201 8/ND-CP ngày 04/9/2018 cüa ChInh phñ;
f) Thi.thng xuyên kim tra, giám sat, phát hin kp thi các trLrông hçp vi
phçtm phm vi bâo v cong trInh thug lçñ dê ngän chin, xfr l hoc trinh cap có
thâm quyên xlr l theo quy djnh; diêu tra, nàm rö các nguôn thai vào cOng trInh
thüy hi, kiên quyêt ngän chn, báo cáo cap cO thâm quyên xü pht vic xã nuóc
thai trái phép vào cOng trInh thüy lvi;
g) Dy mnh vic 1mg dmg khoa h9c cong ngh, t1mg buâc hin dai boa
cong tác quãn l, khai thác; nâng cao nàng lirc dir báo, cânh báo, 1mg phó hn
han, thiêu nrn9c, xâm nhp man, lü, ngp 1iit, 1mg; bão dam an toàn cong trInh,
phic vi san xuât, dan sinh an toàn, hiu qua, tiêt kim nuóc; thirc hin các bin
pháp k5 thut tuâi, tiêu khoa h9c;
h) Rà soát nang lirc cüa di ngü can b, cOng nhânviên lam cOng tác quail
1, khai thác cOng trmnh thüy igi cüa dan vj; xây dimg kê hoch và tO chüc thirc
hin cOng tác dào tao, dào tio 1i, bôi du6ng nâng cao nàng 1irc, nghip vu dé
dáp 1mg vri thii hn yêu câu quy djnh nAng lirc mâi.
3. Các S&, ngành và các do'n vj lien quan
Can cIt chIme nãng, nhim v cIta Co quan, dan vj, giái quyt theo thm
quyên hoc trInh UBND tinh xem xét, giãi quyêt các dê xuât, kiên nghj cüa các
ca quan, don vj ho.c dja phucing có lien quan trong vic thrc hin các ni dung
nâng cao hiu qua quân 1, khai thác cOng trInh thug iqi.
UBND tinli yêu câu các cct quan, don vj có lien quan nghiêm the trin
khai thuc hin./.
Noi nhân:
- Nhu trén;
- Chü tch, các Phó CT UBND tinh;
- Các SO, Ban, ngành cOa tinh;
- Lãnh dao Van phOng UBND tinh;
- Chi cic Thüy Igi;
- Lixu: VT, CNN*
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