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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 08/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; 

Căn cứ Luật ðê ñiều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 

2001; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 143/2003/Nð-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 115/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính 

phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 143/2003/Nð-CP ngày 28 tháng 

11 năm 2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh 

Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Công văn số 47/ðC-CP ngày 09 tháng 4 năm 

2009 của Chính phủ về việc ñính chính Nghị ñịnh số 115/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 

11 năm 2008 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 143/2003/Nð-CP ngày 

28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp 

lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2007/Nð-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ 

về quản lý an toàn ñập; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 113/2007/Nð-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðê ñiều; 
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Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn ñặt hàng, giao kế hoạch ñối với các ñơn vị làm nhiệm vụ quản lý 

khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước làm 

nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 115/2008/Nð-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2008 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 143/2003/Nð-CP 

ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 55/2004/Qð-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy ñịnh việc cấp giấy 

phép cho các hoạt ñộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 56/2004/Qð-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh về thẩm quyền, thủ tục cấp 

giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 62/2007/Qð-BNN ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 

Quy ñịnh về việc cấp giấy phép cho các hoạt ñộng trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 55/2004/Qð-BNN ngày 01 tháng 11 năm 

2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2007/NQ-HðND ngày 05 tháng 7 năm 2007 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chính sách ñầu tư hạ tầng nông nghiệp - 

nông thôn phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên ñịa bàn 

thành phố; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 1121/TTr-SNN-CCTL ngày 27 tháng 8 năm 2009, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý khai thác 

và bảo vệ công trình thủy lợi trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 3522/Qð-UB-KT ngày 30 tháng 7 năm 
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1996 của Ủy ban nhân dân thành phố về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên 

ñịa bàn thành phố.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 08/2010/Qð-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng áp dụng 

1. Quy ñịnh này áp dụng ñối với các công trình thủy lợi ñược ñầu tư hoàn toàn 

bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; một phần nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc 

nguồn vốn của tổ chức, cá nhân. 

2. Các công trình và hệ thống công trình thủy lợi ñã xây dựng ñược ñưa vào 

quản lý khai thác như: hệ thống thủy lợi kênh ðông Củ Chi, hệ thống thủy lợi Hóc 

Môn - Bắc Bình Chánh, hệ thống thủy lợi N31A, hệ thống thủy lợi An Phú - Phú Mỹ 

Hưng và các công trình thủy lợi khác, phục vụ tưới tiêu, thoát nước, cải thiện môi 

trường, các công trình phòng, chống lụt, bão ở các quận, huyện. 

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

và mọi cá nhân có trách nhiệm chấp hành các quy ñịnh của pháp luật về khai thác và 

bảo vệ công trình thủy lợi. 

4. Trong trường hợp công trình thủy lợi ñược giao cho cá nhân quản lý khai thác 

và bảo vệ thì cá nhân ñó phải thành lập doanh nghiệp tư nhân khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Thủy lợi phí: là phí dịch vụ về nước thu từ tổ chức, cá nhân sử dụng nước 

hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi cho mục ñích sản xuất nông nghiệp. 

2. Tiền nước: là giá tiền trong hợp ñồng dịch vụ về nước thu từ tổ chức, cá nhân 
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sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi ngoài mục ñích sản xuất nông 

nghiệp (cấp nước cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhà máy nước sinh 

hoạt, thủy ñiện, du lịch và một số dịch vụ khác ñược hưởng lợi từ công trình thủy 

lợi). 

3. Tưới tiêu chủ ñộng bằng trọng lực: là cách tưới tiêu ñưa nước trực tiếp vào 

mặt ruộng hoặc rút nước trực tiếp từ mặt ruộng ra bằng hệ thống kênh, cống, hồ chứa. 

Trong trường hợp nguồn nước của công trình ñầu mối có khó khăn, hộ dùng nước 

phải bơm, tát vào ruộng nhưng không vượt quá 1/3 số lần tưới tiêu cần thiết. 

4. Tưới tiêu chủ ñộng một phần: là cách tưới tiêu tự chảy bằng trọng lực nhưng 

còn thất thường và hộ dùng nước phải bơm, tát lớn hơn 1/3 số lần tưới tiêu cần thiết. 

5. Tưới tiêu bằng ñộng lực: là cách tưới tiêu ñưa nước trực tiếp vào mặt ruộng 

hoặc rút nước trực tiếp từ mặt ruộng ra bằng hệ thống trạm bơm. 

6. Tưới tiêu theo triều: là cách tưới tiêu ñưa nước trực tiếp vào mặt ruộng hoặc 

rút nước trực tiếp từ mặt ruộng ra bằng việc lợi dụng chế ñộ thủy triều lên xuống. 

7. ðơn vị quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (sau ñây gọi tắt là ñơn 

vị quản lý khai thác), bao gồm: các công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên, công ty cổ phần; các tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức 

hợp tác dùng nước và các tổ chức khác ñược cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ 

quản lý khai thác công trình thủy lợi. 

ðiều 3. Yêu cầu quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

1. Mỗi hệ thống công trình thủy lợi hoặc công trình thủy lợi phải do một tổ chức 

hoặc cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ theo quyết ñịnh của cơ quan quản 

lý nhà nước có thẩm quyền. 

2. Việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phải bảo ñảm tính hệ thống của 

công trình, không chia cắt theo ñịa giới hành chính. 

3. Việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ñược ñầu tư xây dựng từ mọi 

nguồn vốn ñều phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn 

kỹ thuật và dự án ñầu tư ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phải bảo ñảm các yêu cầu phòng, 

chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và các tác hại khác do nước gây ra, 

bảo ñảm an toàn công trình. 

5. Công trình thủy lợi ñược khai thác, sử dụng tổng hợp ñể phục vụ các ngành 

kinh tế quốc dân. 
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ðiều 4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ tài nguyên 

nước, bảo vệ công trình thủy lợi 

1. Chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh về Luật Tài nguyên nước, Luật ðê ñiều, Pháp 

lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 

2. Sử dụng nước tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thực hiện các biện pháp phòng, 

chống cạn kiệt, suy thoái chất lượng nguồn nước. 

3. Không gây cản trở hay gây thiệt hại ñến việc khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Khi phát hiện công trình thủy lợi bị xâm hại hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố, 

người phát hiện có trách nhiệm ngăn chặn, khắc phục nếu có thể thực hiện ñược, kịp 

thời báo ngay cho chính quyền ñịa phương, tổ chức, cá nhân quản lý công trình nơi 

gần nhất ñể xử lý theo quy ñịnh. 

5. Tổ chức, cá nhân ñược hưởng lợi từ công trình thủy lợi có trách nhiệm tham 

gia xây dựng kế hoạch khai thác và phương án bảo vệ công trình. 

 

Chương II 

QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

Mục 1 

QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

 

ðiều 5. Bàn giao và ñưa công trình vào quản lý khai thác 

1. Tất cả các công trình thủy lợi sau khi hoàn thành phải giao cho ñơn vị quản lý 

khai thác.  

2. Công trình thủy lợi ñược ñầu tư bằng ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc 

từ ngân sách nhà nước do doanh nghiệp nhà nước quản lý khai thác và bảo vệ: 

a) Hệ thống công trình thủy lợi lớn, có kỹ thuật phức tạp hoặc ñi qua ñịa bàn 

nhiều quận - huyện ñược giao cho Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành 

phố quản lý khai thác và bảo vệ: hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh; hệ 

thống thủy lợi kênh ðông - Củ Chi; hệ thống thủy lợi N31A; hệ thống thủy lợi An 

Phú - Phú Mỹ Hưng và các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, thoát nước, cải thiện 

môi trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh việc giao các công trình 

thủy lợi này cho Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi quản lý khai thác và bảo 

vệ; 
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b) Các hệ thống công trình thủy lợi khác và công trình phòng, chống lụt, bão tại 

các quận - huyện ñược giao cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý. Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các quận - huyện quyết ñịnh bàn giao các công trình thủy lợi và công 

trình phòng, chống lụt, bão tại ñịa phương cho ñơn vị chuyên ngành trực thuộc quản 

lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Trường hợp không có ñơn vị chuyên 

ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện phải thành lập ñơn vị quản lý khai 

thác nằm trong ñịa bàn mình quản lý. 

3. Công trình thủy lợi ñược xây dựng bằng nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

và vốn ñóng góp của tổ chức, cá nhân sử dụng nước do tổ chức hợp tác dùng nước 

quản lý khai thác và bảo vệ. 

4. Công trình thủy lợi ñược xây dựng bằng vốn của tổ chức, cá nhân do tổ chức, 

cá nhân ñó quản lý khai thác và bảo vệ theo quy ñịnh của pháp luật. 

5. Việc giao công trình thủy lợi cho ñơn vị quản lý khai thác phải thực hiện theo 

các nguyên tắc sau: 

a) Xác ñịnh ñúng giá trị tài sản tại thời ñiểm chuyển giao; 

b) Việc quản lý khai thác và bảo vệ phải thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 3 

Chương I Quy ñịnh này; 

c) Cán bộ phụ trách kỹ thuật phải có chứng chỉ về nghiệp vụ thủy lợi do cơ sở 

ñào tạo thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp hoặc bằng tốt nghiệp từ 

trung học chuyên nghiệp ngành thủy lợi trở lên. 

ðiều 6. Nhiệm vụ của ñơn vị quản lý khai thác 

Các ñơn vị ñược cơ quan có thẩm quyền giao quản lý khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi có nhiệm vụ:   

1. Phục vụ ñầy ñủ, kịp thời ñúng tiến ñộ về dịch vụ tưới nước và tiêu nước cho 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối ñồng thời thực 

hiện triệt ñể chính sách tiết kiệm nước; 

2. ðiều hòa, phân phối nước công bằng, hợp lý phục vụ sản xuất và ñời sống, ưu 

tiên nước sinh hoạt; thực hiện hợp ñồng với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước, làm 

dịch vụ từ công trình thủy lợi;   

3. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, dự 

án ñầu tư của hệ thống công trình thủy lợi ñã ñược cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 
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quyền (Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban 

nhân dân quận, huyện) phê duyệt; 

4. Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố; duy tu, bảo dưỡng, vận hành 

bảo ñảm an toàn công trình; kiểm tra, sửa chữa công trình trước và sau mùa mưa, lũ; 

5. Làm chủ ñầu tư trong việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi; duy 

trì, phát triển năng lực công trình, bảo ñảm công trình an toàn và sử dụng lâu dài; 

6. Xây dựng hoặc tham gia xây dựng quy trình vận hành công trình, quy trình 

ñiều tiết nước của hồ chứa, quy trình vận hành hệ thống, trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

7. Quan trắc, theo dõi thu thập các số liệu theo quy ñịnh; nghiên cứu tổng hợp và 

ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc khai thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi; lưu trữ hồ sơ khai thác công trình thủy lợi; 

8. Bảo vệ chất lượng nguồn nước; phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; 

phòng, chống lũ, lụt xâm nhập mặn và các tác hại khác do nước gây ra; 

9. Tổ chức ñể nhân dân tham gia xây dựng kế hoạch khai thác và phương án bảo 

vệ công trình; 

10. Hàng năm, các ñơn vị quản lý khai thác thực hiện lập dự toán, xây dựng kế 

hoạch sản xuất kinh doanh báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

11. Các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 7. Quyền hạn của ñơn vị quản lý khai thác 

1. Doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi và tổ chức hợp tác dùng 

nước ñược quy ñịnh tại khoản 2, khoản 3 ðiều 5 Quy ñịnh này có quyền hạn quy 

ñịnh tại ðiều 18 Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và ðiều 8 Nghị 

ñịnh số 143/2003/Nð-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy ñịnh chi 

tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các 

quy ñịnh khác của pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ñược quy 

ñịnh tại khoản 4 ðiều 5 Quy ñịnh này có các quyền hạn quy ñịnh tại khoản 2, 5, 7, 8 

ðiều 18 Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các quy ñịnh khác của 

pháp luật. 

ðiều 8. Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của ñơn vị quản lý khai thác 
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Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của ñơn vị quản lý khai thác ñược quy ñịnh tại 

khoản 4 Mục IV Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ 

Tài chính, bao gồm các ñiểm chính sau: 

1. Doanh thu của ñơn vị quản lý khai thác:     

- Doanh thu từ phí dịch vụ tưới nước, tiêu nước: là khoản cấp bù thủy lợi phí ñã 

ñược nghiệm thu và tiền thu thủy lợi phí của ñối tượng không ñược miễn thủy lợi phí; 

- Doanh thu từ hoạt ñộng kinh doanh khai thác tổng hợp: nuôi bắt thủy sản, du 

lịch, phát ñiện, cấp nước cho sản xuất công nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho khu công 

nghiệp, các hoạt ñộng khác; 

- Doanh thu từ các khoản hỗ trợ của Nhà nước theo quy ñịnh như trợ cấp, trợ giá 

(không tính vào các khoản: hỗ trợ cho ñại tu, nâng cấp công trình thủy lợi, khôi phục 

công trình thủy lợi bị thiên tai, hỗ trợ hai quỹ khen thưởng, phúc lợi); 

- Doanh thu khác. 

2. Chi phí của ñơn vị quản lý khai thác:     

- Chi phí cho công tác tưới nước và tiêu nước; 

- Chi phí cho việc hoạt ñộng kinh doanh khai thác tổng hợp (nuôi trồng thủy sản, 

ñánh bắt cá, bảo vệ, kinh doanh khác,...); 

- Chi phí cho hoạt ñộng khác (chi phí thu hồi các khoản nợ khó ñòi ñã ñược xóa 

nợ, chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố ñịnh gồm cả giá trị còn lại của tài sản cố 

ñịnh). 

3. Lợi nhuận của ñơn vị quản lý khai thác: là tổng hợp lợi nhuận hoạt ñộng tưới 

nước, tiêu nước, cấp nước, lợi nhuận khai thác tổng hợp và lợi nhuận hoạt ñộng khác.   

 

Mục 2 

THỦY LỢI PHÍ - TIỀN NƯỚC - 

CÁC VẤN ðỀ VỀ CẤP BÙ MIỄN THỦY LỢI PHÍ 

 

ðiều 9. Mức thu thủy lợi phí 

1. Mức thu thủy lợi phí áp dụng ñối với công trình ñầu tư bằng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước ñược quy ñịnh cụ thể như sau: 

a) Biểu mức thu thủy lợi phí ñối với ñất trồng lúa và diện tích trồng rau, màu, 

cây công nghiệp ngắn ngày và cây trồng hàng năm khác: 
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Mức thu thủy lợi phí (ñồng/ha/vụ) 

TT Hệ thống công trình 
Trồng lúa 

Trồng rau, màu, cây công 
nghiệp ngắn ngày, cây ăn 

trái, cây lâm nghiệp, các loại 
cây trồng hàng năm khác 

1 Hệ thống công trình thủy lợi Kênh ðông - Củ Chi 

Tưới tiêu chủ ñộng bằng 
trọng lực 

801.000 320.400 

Tưới tiêu chủ ñộng một 
phần (bằng trọng lực)   

480.600 192.240 
 

Tưới tiêu bằng ñộng lực   886.000 354.400 

2 
Hệ thống công trình thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và các công 
trình thủy lợi tưới tiêu theo triều 

 Tưới tiêu theo triều 560.700 224.280 

b) Mức thủy lợi phí áp dụng ñối với sản xuất muối tính bằng 2% giá trị muối 

thành phẩm. 

c) Mức thủy lợi phí áp dụng ñối với hộ nông dân nuôi trồng thủy sản là 500 

ñồng/m3 hoặc 250 ñồng/m2 mặt thoáng/năm. 

2. Mức thủy lợi phí của các công trình thủy lợi ñược ñầu tư bằng nguồn vốn 

không thuộc ngân sách nhà nước hoặc có một phần vốn ngân sách nhà nước do ñơn 

vị quản lý khai thác thỏa thuận với hộ dùng nước, ñược Sở Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm ñịnh và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê 

duyệt.  

3. Mức thủy lợi phí quy ñịnh tại ðiều này là cơ sở ñể cấp bù cho ñơn vị quản lý 

khai thác và ñược áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Ngân sách thành phố ñảm 

bảo cấp bù thủy lợi phí ñược miễn và các khoản trợ cấp, trợ giá, hỗ trợ tài chính theo 

quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 10. Mức thu tiền nước 

1. Biểu mức thu tiền nước ñối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch 

vụ từ công trình thủy lợi ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước ñể phục vụ cho 

các mục ñích không phải sản xuất lương thực:  
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Biện pháp lấy nước 

TT ðối tượng dùng nước ðơn vị tính Bằng ñộng 
lực (trạm 

bơm) 

Tự chảy bằng 
trọng lực (hồ 
chứa, kênh, 

cống) 

1 
Cấp nước cho sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

ñồng/m3 1.500 750 

2 
Cấp nước cho nhà máy nước 
sinh hoạt, chăn nuôi 

ñồng/m3 1.100 750 

3 

Cấp nước tưới các cây công 
nghiệp dài ngày, hoa và cây 
dược liệu, cây ăn trái (áp dụng 
ñối với các tổ chức kinh tế, 
ñơn vị tập trung) 

ñồng/m3 850 700 

ñồng/m3 700 500 

4 
Cấp nước ñể nuôi trồng thủy 
sản ñồng/m2 mặt 

thoáng 
250 

5 

Vận tải qua âu thuyền, cống 
của hệ thống thủy lợi: 

- Thuyền, sà lan 

- Các loại bè 

 

 
ñồng/tấn/lượt 

ñồng/m2/lượt 

 

 
6.000 

1.500 

6 

Sử dụng công trình thủy lợi 
kinh doanh du lịch, nghỉ mát, 
an dưỡng, giải trí (kể cả kinh 
doanh sân gôn, casino, nhà 
hàng) 

tổng giá trị 
doanh thu 

12% 

- Trường hợp lấy nước theo khối lượng thì mức tiền nước ñược tính từ vị trí 

nhận nước của tổ chức, cá nhân sử dụng nước. 

- Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây 

dược liệu nếu không tính ñược theo mét khối (m3) thì thu theo diện tích (ha), mức thu 

bằng mức thủy lợi phí ñối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn 

ngày. 

2. Mức tiền nước của các công trình thủy lợi ñược ñầu tư bằng nguồn vốn không 

thuộc ngân sách nhà nước hoặc có một phần vốn ngân sách nhà nước do ñơn vị quản 
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lý khai thác thỏa thuận với tổ chức, cá nhân sử dụng nước, nhưng không ñược vượt 

quá mức trần theo Biểu mức thu tiền nước quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này. 

3. ðơn vị quản lý khai thác trực tiếp thu tiền nước của các tổ chức, cá nhân sử 

dụng nước thuộc các ñối tượng dùng nước quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này thông qua 

hợp ñồng kinh tế.   

ðiều 11. ðối tượng, phạm vi và mức miễn thủy lợi phí 

1. ðối tượng miễn thủy lợi phí bao gồm: hộ gia ñình, cá nhân sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối. 

2. Phạm vi miễn thủy lợi phí:  

Miễn thủy lợi phí ñối với tổng diện tích mặt ñất, mặt nước trong hạn mức giao 

ñất nông nghiệp của các hộ gia ñình, cá nhân dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối, bao gồm: ñất, mặt nước ñược nhà nước 

giao; ñược thừa kế, cho, tặng; ñược chuyển nhượng hợp pháp; kể cả phần diện tích 

ñất, mặt nước 5% công ích do ñịa phương quản lý mà các hộ gia ñình, cá nhân ñược 

giao hoặc ñấu thầu quyền sử dụng. 

Không ñược miễn thủy lợi phí ñối với phần diện tích vượt hạn mức giao ñất 

nông nghiệp; diện tích ñất, mặt nước các hộ gia ñình, cá nhân nhận giao khoán của 

các doanh nghiệp, nông, lâm trường.  

Diện tích mặt ñất, mặt nước miễn thủy lợi phí quy ñịnh tại ðiều này không phân 

biệt ñược cấp, tưới, tiêu nước từ công trình thủy lợi ñầu tư bằng vốn ngân sách hay 

các nguồn vốn khác, thu thủy lợi phí theo mức Nhà nước quy ñịnh hay theo thỏa 

thuận. 

Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh diện tích miễn thủy lợi phí ñối với ñơn vị 

quản lý khai thác của thành phố. 

3. Mức miễn thủy lợi phí: 

Mức miễn thủy lợi phí ñối với trường hợp sử dụng nước từ công trình thủy lợi 

ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước ñược tính theo mức quy ñịnh tại khoản 1 

ðiều 9 và số thứ tự 3, 4 Biểu mức thu tiền nước tại khoản 1 ðiều 10 Quy ñịnh này. 

Mức miễn thủy lợi phí ñối với trường hợp sử dụng nước từ công trình thủy lợi 

ñầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc có một phần vốn ngân 

sách nhà nước ñược tính theo mức thu thủy lợi phí thỏa thuận quy ñịnh tại khoản 2 

ðiều 9 Quy ñịnh này. 
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4. Các trường hợp không thuộc diện miễn thủy lợi phí theo quy ñịnh tại khoản 1, 

khoản 2 ðiều này phải nộp thủy lợi phí cho ñơn vị quản lý khai thác theo mức quy 

ñịnh tại khoản 1 ðiều 9 và số thứ tự 3, 4 Biểu mức thu tiền nước tại khoản 1 ðiều 10 

Quy ñịnh này.    

ðiều 12. Lập kế hoạch, giao dự toán, cấp phát, quyết toán kinh phí cấp bù 

thủy lợi phí ñược miễn, kinh phí hỗ trợ tài chính cho các ñơn vị làm nhiệm vụ 

quản lý khai thác công trình thủy lợi 

1. Việc lập kế hoạch, giao dự toán, cấp phát, quyết toán kinh phí cấp bù thủy lợi 

phí ñược miễn, kinh phí hỗ trợ tài chính ñối với các ñơn vị quản lý khai thác thực 

hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2009, 

Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính và các 

quy ñịnh hiện hành có liên quan. 

2. ðối với việc cấp phát kinh phí hỗ trợ tài chính cho ñơn vị quản lý khai thác: 

Căn cứ vào kế hoạch ñược giao cho các ñơn vị quản lý khai thác, cơ quan tài chính 

cấp tạm ứng 50% dự toán năm ngay từ quý I của năm kế hoạch. ðến ñầu quý IV năm 

kế hoạch, các ñơn vị quản lý khai thác báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng ñầu năm 

và kế hoạch quý IV của năm kế hoạch, cơ quan tài chính thực hiện việc cấp tiếp kinh 

phí phù hợp với kế hoạch và dự toán ngân sách ñược giao. 

ðơn vị quản lý khai thác chỉ ñược hỗ trợ trong phạm vi dự toán ngân sách ñã 

ñược phê duyệt. Trường hợp thực hiện vượt dự toán ñược duyệt sẽ xử lý theo quy 

ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước và các quy ñịnh hiện hành. 

3. Kinh phí sửa chữa lớn công trình thủy lợi: 

Kế hoạch sửa chữa lớn công trình thủy lợi phải ñược ñơn vị quản lý khai thác 

xây dựng từ ñầu quý IV năm trước và theo trình tự thủ tục quản lý ñầu tư, xây dựng 

cơ bản và các quy ñịnh khác của pháp luật. Kinh phí sửa chữa lớn công trình thủy lợi 

không thuộc nguồn thu thủy lợi phí và nguồn kinh phí kinh doanh khai thác tổng hợp 

của ñơn vị quản lý khai thác. 

4. Kinh phí khôi phục công trình thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai bất thường: 

Việc cấp phát kinh phí quy ñịnh tại khoản 1, khoản 2 ðiều này ñược thực hiện 

trong ñiều kiện thời tiết bình thường. Trường hợp thiên tai bất thường gây hư hỏng 

công trình, hạng mục công trình thủy lợi, ñơn vị quản lý khai thác có thể ñề nghị cơ 

quan giao kế hoạch cấp phát tạm ứng kinh phí ñể khắc phục hậu quả do thiên tai 

trong phạm vi kế hoạch ñược giao, ñồng thời tiến hành kiểm tra, khảo sát, xác ñịnh 
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ñầy ñủ những hư hỏng, lập biên bản báo cáo, lập dự án sửa chữa, khôi phục công 

trình theo trình tự thủ tục quản lý ñầu tư và xây dựng cơ bản và các quy ñịnh khác 

của pháp luật. Kinh phí khôi phục công trình thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai bất 

thường không thuộc nguồn thu thủy lợi phí và nguồn kinh phí kinh doanh khai thác 

tổng hợp của ñơn vị quản lý khai thác. 

5. Kinh phí cấp phát hỗ trợ hai quỹ khen thưởng và phúc lợi: ñược thực hiện 

tương tự như cấp phát khoản kinh phí cấp bù thủy lợi phí ñược miễn trên cơ sở kế 

hoạch trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy ñịnh. 

ðiều 13. Quyết toán kinh phí hỗ trợ tài chính ñối với hình thức giao kế 

hoạch 

1. Việc thực hiện quyết toán các khoản hỗ trợ tài chính ñược thực hiện theo các 

quy ñịnh hiện hành. Cơ quan giao kế hoạch phối hợp với cơ quan tài chính kiểm tra 

và phê duyệt các khoản hỗ trợ tài chính hàng năm cùng với thời gian phê duyệt báo 

cáo tài chính hàng năm.  

2. Việc xử lý kinh phí cấp thừa, thiếu: sau quyết toán năm ñược cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt, nếu số kinh phí ñược cấp trong năm lớn hơn số ñược hỗ trợ theo 

quyết toán, số chênh lệch ñược chuyển thành số cấp phát của năm sau; trường hợp số 

cấp phát ít hơn số ñược hỗ trợ theo quyết toán thì sẽ ñược cấp tiếp. Số cấp tiếp ñược 

lấy từ dự toán ngân sách năm sau.  

 

Chương III 

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI  

 

ðiều 14. Trách nhiệm bảo vệ công trình 

1. ðơn vị quản lý khai thác có trách nhiệm bảo vệ máy móc, thiết bị, nhà xưởng 

của công trình thủy lợi, lập hàng rào bảo vệ, cắm mốc chỉ giới công trình thủy lợi, 

niêm yết nội quy, lắp ñặt biển báo, bảng cấm cho từng công trình, ñặc biệt ñối với các 

công trình ñầu mối và quan trọng, lập phương án bảo vệ thông qua Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

2. Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn liên quan có trách 

nhiệm kiểm tra các tổ chức, cá nhân tại ñịa phương trong việc chấp hành Quy ñịnh 

này; phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi hành vi vi phạm ñối với công trình thủy lợi và 

xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. 
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3. Tổ chức, cá nhân ñược hưởng lợi từ công trình thủy lợi có trách nhiệm ngăn 

chặn các trường hợp vi phạm ñối với công trình thủy lợi và khi có nguy cơ xảy ra sự 

cố thì phải tham gia ứng cứu bảo vệ công trình thủy lợi theo sự huy ñộng của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân ñịa phương. 

ðiều 15. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

1. ðối với kênh tưới (kênh nổi): 

a) Kênh có lưu lượng lớn hơn 10m3/giây, phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của 

kênh trở ra mỗi bên 5m; 

b) Kênh có lưu lượng từ 2m3/giây ñến 10m3/giây, phạm vi bảo vệ từ chân mái 

ngoài của kênh trở ra mỗi bên 3m; 

c) Kênh nội ñồng, kênh ñã kiên cố hóa, phải có ñường ñi lại ñể quản lý vận hành 

và duy tu, sửa chữa, phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của kênh trở ra mỗi bên tối 

thiểu 3m. 

2. ðối với kênh tiêu, kênh tưới tiêu kết hợp (vùng ảnh hưởng triều) và các kênh, 

rạch khác: phạm vi hành lang bảo vệ phải ñảm bảo có nơi ñể phục vụ nạo vét và phù 

hợp theo quy ñịnh hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, sử dụng 

hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

3. ðối với ñê bao, kè bảo vệ ñê, cống qua ñê, cống tưới tiêu, cống ngăn mặn, giữ 

ngọt, cống ngăn lũ:  

a) ðê bao sông, ñê cửa sông, ñê bao kênh rạch, ñê cấp IV và V: phạm vi bảo vệ 

không ñược nhỏ hơn 5 mét tính từ chân ñê trở ra về phía sông và phía ñồng; 

b) ðê bao cấp ñặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III: quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2 ðiều 

23 Luật ðê ñiều; 

c) ðối với kè bảo vệ ñê, cống qua ñê, cống tưới tiêu, cống ngăn mặn, giữ ngọt, 

cống ngăn lũ: phạm vi bảo vệ từ phần xây ñúc cuối cùng của kè bảo vệ ñê, cống qua 

ñê trở ra mỗi phía 50 mét. 

4. ðối với trạm bơm: phạm vi bảo vệ theo hàng rào ñược quy ñịnh và phải có 

giao quyền cho ñơn vị quản lý khai thác. 

5. ðối với kè bảo vệ ñê, cống qua ñê ngăn mặn, giữ ngọt ở cửa sông: phạm vi 

bảo vệ từ phần xây ñúc cuối cùng của kè bảo vệ ñê, cống qua ñê trở ra mỗi phía 50 

mét. 
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6. Các loại công trình thủy lợi khác (cầu máng, si phông, ñầm, hồ ñiều tiết nước, 

ñập): ñơn vị quản lý khai thác nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét 

có quyết ñịnh riêng. 

7. Trường hợp cần mở rộng hành lang bảo vệ ñối với vùng ñã xảy ra ñùn, sủi 

hoặc có nguy cơ ñùn, sủi gây nguy hiểm ñến an toàn ñê do Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết ñịnh. 

ðiều 16. Nghiêm cấm các hành vi sau ñây 

1. Lấn chiếm, sử dụng ñất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; 

các hoạt ñộng gây cản trở ñến việc quản lý, sửa chữa và xử lý công trình khi có sự cố. 

2. Các hành vi trái phép gây mất an toàn cho công trình thủy lợi trong phạm vi 

bảo vệ công trình, bao gồm:  

a) Khoan, ñào ñất, ñá, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi;  

b) Sử dụng chất nổ gây hại; tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi; 

c) Lấn chiếm ñất ñể làm nhà, bến neo ñậu ghe tàu, bến bốc dỡ hàng hóa, kho 

tàng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; trừ công trình phục vụ phòng, chống 

lũ, lụt, bão, công trình phụ trợ, công trình ñặc biệt; 

d) Xê dịch biển báo, mốc cắm của các công trình thủy lợi; 

e) Phá hoại cây chắn sóng, cây bảo vệ bờ kênh, rạch thủy lợi, trừ trường hợp 

khai thác theo quy ñịnh hướng dẫn của cơ quan, ñơn vị ñang quản lý công trình bờ 

kênh, rạch. 

3. Các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước của công trình thủy lợi như: thải chất 

ñộc hại, rác, xác súc vật chết, chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật; nước thải từ các cơ sở 

sản xuất công nghiệp hay khu công nghiệp, nước thải từ các khu sản xuất, nuôi trồng 

thủy sản, nước thải sinh hoạt từ khu dân cư, khu kinh doanh (các loại nước thải nêu 

trên chưa ñược xử lý hoặc ñã ñược xử lý nhưng chưa ñạt tiêu chuẩn cho phép) vào 

công trình thủy lợi. 

4. Vận hành công trình thủy lợi trái với quy trình, quy phạm kỹ thuật ñã ñược 

quy ñịnh. 

5. Sử dụng phương tiện giao thông cơ giới quá tải qua công trình thủy lợi gây 

mất an toàn, neo ñậu tàu thuyền gây sạt lở trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; 

trừ xe kiểm tra ñê, xe hộ ñê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu thương, cứu 

hỏa. 
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6. Lấn chiếm, sử dụng trái phép mặt nước kênh thủy lợi, cống, các công trình 

thủy lợi khác vào mục ñích của tổ chức, cá nhân trái với mục tiêu phục vụ công cộng 

của công trình. 

7. Các hành vi gây trở ngại cho công tác khai thác và bảo vệ công trình: làm cản 

trở dòng chảy, ñổ ñất, ñá, rác gây bồi lắng lòng kênh; chăn, thả súc vật trong phạm vi 

bảo vệ công trình; cản trở gây khó khăn cho người làm công tác quản lý vận hành và 

bảo vệ công trình. 

8. Các hành vi khác gây mất an toàn cho công trình thủy lợi; các hành vi khác 

gây cản trở dòng chảy và thoát lũ. 

ðiều 17. Cấp phép các hoạt ñộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

1. Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cấp phép, gia hạn, thay ñổi thời hạn, ñiều chỉnh nội dung, ñình chỉ, thu hồi 

giấy phép xả nước thải vào các hệ thống công trình thủy lợi ñược quy ñịnh tại khoản 

1 ðiều 1 Quy ñịnh này, với lưu lượng xả dưới 1.000 m3/ngày ñêm (nội dung cụ thể 

theo Quyết ñịnh số 56/2004/Qð-BNN, ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép 

xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi). 

2. Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cấp phép, gia hạn, thay ñổi thời hạn, ñiều chỉnh nội dung, ñình chỉ, thu hồi 

giấy phép các hoạt ñộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ñê ñiều (nội dung 

cụ thể theo Quyết ñịnh số 55/2004/Qð-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy ñịnh việc cấp giấy 

phép cho các hoạt ñộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và các quy ñịnh hiện 

hành có liên quan); cụ thể các trường hợp sau: 

a) Khoan, ñào ñiều tra, khảo sát ñịa chất, thăm dò, thi công công trình khai thác 

nước dưới ñất; khoan, ñào thăm dò khai thác khoáng sản; khoan, ñào thăm dò khai 

thác vật liệu xây dựng; nổ mìn và các hoạt ñộng gây nổ khác; 

b) Trồng cây lâu năm; chôn lấp phế thải, chất thải; 

c) Khai thác các hoạt ñộng du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, các hoạt ñộng 

kinh doanh, dịch vụ làm ảnh hưởng ñến vận hành, an toàn công trình; 

d) Các hoạt ñộng giao thông vận tải của xe cơ giới quá tải cho phép của công 

trình thủy lợi; 
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ñ) Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ, tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật 

tư, phương tiện; chuồng trại gia súc, nuôi trồng thủy sản; nhà cửa; các công trình 

ngầm như ñường ống dẫn dầu, cáp ñiện, cáp thông tin, ñường ống cấp,  thoát nước; 

xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình ñã có; 

e) Các hoạt ñộng khác liên quan ñến an toàn của công trình thủy lợi, công trình 

ñê ñiều và công trình phòng, chống lụt, bão. 

 

Chương IV 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ  

KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI  

 

ðiều 18. Quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi  

Quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thực hiện theo ðiều 

29 Nghị ñịnh số 143/2003/Nð-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 và khoản 5 ðiều 1 

Nghị ñịnh số 115/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008, bao gồm các nội dung 

sau: 

1. Xây dựng và chỉ ñạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch chính sách về khai thác 

và bảo vệ công trình thủy lợi trên ñịa bàn thành phố; 

2. Chỉ ñạo việc lập kế hoạch phòng, chống úng, hạn trên ñịa bàn thành phố; 

3. Lập, trình duyệt, tổ chức thực hiện các dự án ñầu tư bổ sung, hoàn thiện, nâng 

cấp hệ thống công trình thủy lợi trên ñịa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

4. Hướng dẫn thi hành các quy ñịnh của Chính phủ, các Bộ, ngành về khai thác 

và bảo vệ công trình thủy lợi trên ñịa bàn thành phố;   

5. Cấp, thu hồi giấy phép theo thẩm quyền ñối với các hoạt ñộng phải có phép 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên ñịa bàn thành phố; 

6. Quyết ñịnh theo thẩm quyền các biện pháp xử lý trong trường hợp  công trình 

thủy lợi có nguy cơ xảy ra sự cố; thực hiện việc ñiều hòa, phân phối nước trong công 

trình thủy lợi trên ñịa bàn thành phố trong trường hợp xảy ra úng, hạn, ưu tiên nước 

sinh hoạt; tổng hợp kế hoạch phòng, chống úng, hạn trong thành phố;  

7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; tuyên truyền và phổ biến pháp 

luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên ñịa bàn thành phố;  
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8. Thực hiện các ñiều ước quốc tế trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi trên ñịa bàn thành phố mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết 

hoặc tham gia; 

9. Thực hiện quyền ñại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh 

nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi thuộc thành phố quản lý theo quy ñịnh 

của pháp luật; 

10. Thực hiện phân cấp quản lý cụ thể các công trình thủy lợi theo hướng dẫn 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

11. Giám sát việc xây dựng ban hành các ñịnh mức lao ñộng, ñịnh mức kinh tế 

kỹ thuật cho các ñơn vị quản lý khai thác; quyết ñịnh phương thức giao kế hoạch cho 

các ñơn vị quản lý khai thác, duyệt dự toán, cấp phát, quản lý  quyết toán kinh phí 

cho các ñơn vị quản lý khai thác; 

12. Xây dựng dự toán cấp bù thủy lợi phí hàng năm cho các ñơn vị quản lý khai 

thác, trình Hội ñồng nhân dân thành phố xem xét quyết ñịnh; 

13. Giám sát việc thực hiện thu, chi, thanh quyết toán các khoản hỗ trợ của ngân 

sách; 

14. Tổ chức sắp xếp lại các công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi trên ñịa 

bàn thành phố theo chính sách thu thủy lợi phí mới. 

ðiều 19. Trách nhiệm quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi  

1. Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý nhà nước về khai thác và bảo 

vệ công trình thủy lợi trên ñịa bàn thành phố. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 

dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

trên ñịa bàn thành phố. 

3. Các Sở, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về 

khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên ñịa bàn thành phố theo sự phân công, chỉ 

ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố. 

4. Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện quản lý nhà nước về khai thác và 

bảo vệ công trình thủy lợi tại quận - huyện theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân 
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thành phố. Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn thực hiện quản lý nhà nước về khai 

thác và bảo vệ công trình thủy lợi tại phường - xã - thị trấn theo sự phân cấp của Ủy 

ban nhân dân quận - huyện. 

5. Thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có nhiệm vụ 

thanh kiểm tra theo thẩm quyền việc chấp hành pháp luật về khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi; giải quyết khiếu nại, tố cáo về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương V 

XỬ LÝ VI PHẠM - KHEN THƯỞNG  

 

ðiều 20. Xử lý vi phạm 

Các hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thủ tục xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, ñê ñiều ñược quy 

ñịnh cụ thể tại Nghị ñịnh số 140/2005/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính 

phủ quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi, Nghị ñịnh số 129/2007/Nð-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính 

phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính về ñê ñiều và các quy ñịnh hiện hành có 

liên quan. 

ðiều 21. Khen thưởng 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, 

ñấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi ñược khen thưởng theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương VI 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH  

 

ðiều 22. ðiều khoản thi hành 

Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, Ban, 

Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn 

theo chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn, ñôn ñốc, thực hiện 

và kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó 

khăn, vướng mắc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, 
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phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận - huyện ñề xuất 

những nội dung cần sửa ñổi, bổ sung trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết 

ñịnh./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín  

 


