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       BỘ NÔNG NGHIỆP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN 

TỔ CHỨC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI  

DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

I. Sự cần thiết phải xây dựng Đề án  

1. Cơ sở thực tiễn 

Hệ thống thủy lợi ở Việt Nam được đầu tư từ rất lâu, hàng năm tiếp tục 

được Nhà nước và nhân dân sửa chữa nâng cấp và xây mới. Nhiều công trình 

thủy lợi có quy mô rất lớn đã được xây dựng, ban đầu chỉ với mục đích chính là 

phục vụ sản xuất nông nghiệp trong phạm vi một tỉnh, nhiều tỉnh. Sau này, để 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ của công trình thủy lợi được 

mở rộng, cung cấp dịch vụ cho dân sinh và các ngành kinh tế khác. 

Hiện nay, công trình thủy lợi mà việc quản lý, khai thác liên quan tới 2 

tỉnh trở lên do Bộ Nông nghiệp và PTNT và các địa phương quản lý. Nhưng chủ 

yếu vẫn do các địa phương được hưởng lợi quản lý. Bên cạnh đó, còn một số 

công trình lớn, quan trọng đặc biệt đã và sắp hoàn thành, bàn giao đưa vào sử 

dụng.  

Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 

đã đặt mục tiêu: Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải 

và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, viên chức. Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà 

nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cơ cấu lại ngân sách nhà nước, cải cách 

tiền lương và nâng cao thu nhập cho cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp 

công lập.  

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT có 10 Ban Quản lý và Đầu tư xây 

dựng thủy lợi có chức năng là chủ đầu tư các dự án do Bộ quyết định đầu tư. Do 

nguồn vốn đầu tư công vài năm gần đây ngày càng hạn chế, nên các Ban dần 

dần kết thúc nhiệm vụ. Cán bộ, nhân viên các Ban đã tham gia quản lý công 

trình từ giai đoạn đầu tư, là những người nắm rõ công trình nên nếu tham gia 

công tác quản lý, khai thác không gặp nhiều khó khăn.  

Dự thảo 
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Việc thành lập công ty Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khai thác công trình 

trên cơ sở nhân lực, tài sản của các Ban Quản lý và Đầu tư xây dựng thủy lợi 

này sẽ đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết 19: giảm đơn vị sự nghiệp, giảm chi 

của ngân sách nhà nước, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động.   

Do đó, việc xây dựng Đề án là cần thiết, nhằm củng cố, kiện toàn các tổ 

chức khai thác công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình liên tỉnh cho 

phù hợp với các quy định của Luật Thủy lợi.    

2. Kết cấu nội dung đề án  

Đề án gồm các nội dung sau: 

  Mở đầu 

  Thực trạng công tác quản lý, công trình thủy lợi quan trọng đặc 

biệt, công trình mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến hai tỉnh trở lên.  

Tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại 

chính và phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác quản lý 

công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình mà việc khai thác và bảo vệ 

liên quan đến hai tỉnh trở lên.  

  Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. 

Nêu rõ quan điểm, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai 

thực hiện để quản lý công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình mà việc 

khai thác và bảo vệ liên quan đến hai tỉnh trở lên. 

  Tổ chức thực hiện. 

Cách thức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan liên 

quan ở trung ương và địa phương. 

  Kết luận và kiến nghị 

  Các phụ lục 

II. Căn cứ pháp lý  

- Luật Thủy lợi năm 2017 quy định: 

+ Điều 21: Bộ Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm quản lý công trình 

quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan 

đến hai tỉnh trở lên. 

+ Điều 23: Công trình thủy lợi lớn, quan trọng đặc biệt được giao cho 

doanh nghiệp nhà nước quản lý khai thác và thực hiện theo phương thức đặt 

hàng hoặc giao nhiệm vụ. 

- Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành kế hoạch triển khai Luật Thủy lợi, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và 

PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án tổ chức 

quản lý khai thác công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý. 
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- Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành 

Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, tổ chức lại, đổi mới và nâng cao 

hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ sáu của 

Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập.  

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản 

lý an toàn đập, hồ chứa nước.    

- Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về Quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

- Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty 

TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu. 

- Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa nước quan 

trọng đặc biệt. 

- Nghị quyết số 748-NQ/BCSĐ ngày 28/3/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nông 

nghiệp do Bộ là đại diện sở hữu vốn nhà nước trong năm 2019. 

- Nghị quyết số 843-NQ/BCSĐ ngày 23/7/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

III. Đối tượng, phạm vi của Đề án 

1. Đối tượng  

Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức khai thác công trình thủy lợi quan 

trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến hai 

tỉnh trở lên.  

2. Phạm vi  

Đề án triển khai thực hiện trong phạm vi công trình thủy lợi quan trọng 

đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến hai tỉnh 

trở lên do Bộ Nông nghiệp và PTNT, các địa phương được hưởng lợi từ các 

công trình thủy lợi quản lý. 

IV. Thời gian thực hiện: Từ 2019-2025. 
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Phần thứ I 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 

QUAN TRỌNG ĐẶC BIỆT, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI MÀ VIỆC KHAI 

THÁC VÀ BẢO VỆ LIÊN QUAN TỚI HAI TỈNH TRỞ LÊN 

 

I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN 

1. Về công trình 

a) Công trình mà việc khai thác vào bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh trở lên 

Theo thống kê, hiện nay cả nước có 22 hệ thống công trình mà việc khai 

thác và bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh trở lên (trước đây gọi là hệ thống thủy lợi 

liên tỉnh), có nhiệm vụ cấp nước tưới cho trên 1.800.000 ha, tiêu cho trên 

757.000 ha, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, duy trì dòng chảy trên hệ thống, 

cải thiện môi trường sinh thái... của hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.  

Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng có nhiều 

hệ thống liên tỉnh nhất và chủ yếu là các hệ thống lớn. Đồng bằng sông Hồng có 

6 hệ thống, trong đó có 2 hệ thống thủy lợi lớn nhất ở miền Bắc là hệ thống đại 

thủy nông Bắc Hưng Hải (liên quan tới 4 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng 

Yên và Hải Dương) và hệ thống Bắc Nam Hà (liên quan tới 2 tỉnh Nam Định và 

Hà Nam).  

Đồng bằng sông Cửu Long có 5 hệ thống liên tỉnh lớn, trong đó có 3 hệ 

thống được đầu tư khép kín (Quản Lộ Phụng Hiệp, Nam Măng Thít, Bảo Định) 

và 2 hệ thống tiếp tục đầu tư hoàn thiện (Tứ Giác Long Xuyên, Đồng Tháp 

Mười). 

Thống kê số lượng hệ thống công trình thủy lợi việc khai thác vào bảo vệ liên 

quan đến 2 tỉnh trở lên 

TT Vùng Số lượng Diện tích tưới 

(ha) 

Diện tích tiêu 

(ha) 

 Tổng số 22 1.802.173 757.461 

1 Miền núi phía Bắc 3 64.140 68.975 

2 Đồng bằng sông Hồng 6 380.486 511.826 

3 Bắc Trung Bộ 2 800  

4 Duyên hải Nam Trung Bộ 1 9.700  

5 Tây Nguyên 1 12.500  

6 Đông Nam Bộ 3 13.157  

7 Đồng bằng sông Cửu Long 6 1.321.390 176.660 
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Phân theo loại công trình đầu mối, thì hệ thống liên tỉnh có 3 loại đầu mối 

chính. Chủ yếu là công trình hồ chứa (Ia Mơr, Cầu Sơn, Đại Lải, suối Giai, sông 

Ray, Núi Cốc, Cầu Mới, Kim Sơn, Bầu Nhum), cống (Bắc Hưng Hải, Bắc 

Đuống, sông Nhuệ, An Kim Hải, các hệ thống ở đồng bằng sông Cửu Long), 

trạm bơm (Bắc Nam Hà) hoặc đập (An Trạch, sông Cầu). 

Hầu hết các công trình này đều đã được xây dựng từ rất lâu: Thủy lợi 

Sông Cầu do người Pháp xây dựng từ năm 1922, hồ Đại Lải: năm 1959; công 

trình Bắc Hưng Hải: năm 1958... Trong quá trình khai thác vận hành thường 

xuyên được đánh giá, kịp thời đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhiều lần nhằm cung 

cấp đủ nước phục vụ cho các nhu cầu kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn công 

trình. 

Nhiệm vụ ban đầu của công trình chỉ là tưới tiêu phục vụ cho sản xuất 

nông nghiệp, sau này, để đáp ứng các nhu cầu phát triển của xã hội, công trình 

thủy lợi chuyển dần sang phục vụ đa mục tiêu, nhiều công trình phát huy hiệu 

quả rất cao, như: cung cấp nước thô phục vụ sinh hoạt ở hệ thống An Kim Hải; 

kết hợp phát điện: Núi Cốc, Sông Ray; tiêu nước dân sinh: Bắc Hưng Hải, Bắc 

Nam Hà...  

Các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long có chung đặc 

điểm: công trình trong hệ thống gồm có cống, trạm bơm, kênh mương, đê bao, 

bờ bao. Hệ thống kênh hầu hết là các kênh rạch tự nhiên, là hệ thống kênh đất, 

không kiên cố; kênh được kết hợp làm giao thông thủy, bờ kênh kết hợp làm 

đường giao thông. 

b) Công trình quan trọng đặc biệt 

Khái niệm công trình quan trọng đặc biệt từ khi có Luật Thủy lợi. Điều 3 

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước quy định tiêu chí phân loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc 

biệt gồm có:  

- Hồ chứa nước quan trọng đặc biệt: Hồ có dung tích toàn bộ từ 

1.000.000.000 m3 trở lên hoặc hồ chứa nước có dung tích từ 500.000.000 m3 đến 

dưới 1.000.000.000 m3 mà vùng hạ du đập là thành phố thị xã, khu công nghiệp, 

công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 

- Đập quan trọng đặc biệt: Đập có chiều cao từ 100 m trở lên hoặc đập của 

hồ chứa nước quan trọng đặc biệt.   

Thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối 

hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trình Thủ tướng Chính phủ danh 

mục đập, hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt.  
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Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 124/QĐ-TTg 

danh ban hành mục đập, hồ chứa thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa nước quan 

trọng đặc biệt, gồm 4 công trình. Cụ thể:  

- Hồ Dầu Tiếng là hồ thủy lợi có dung tích lớn nhất nước, được xây dựng 

từ năm 1981 và hoàn thành đưa vào vận hành khai thác năm 1985. Hồ Dầu 

Tiếng phục vụ cho 4 tỉnh (Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An) và 

thành phố Hồ Chí Minh.  

- Hồ Cửa Đạt có dung tích 1,45 tỷ m3, đã đưa vào khai thác từ năm 2010. 

Công trình đầu mối thủy lợi Cửa Đạt được xây dựng ở khu vực có điều kiện địa 

chất phức tạp, là một trong những công trình lần đầu tiên áp dụng loại đập đá đổ 

bản mặt bê tông ở Việt Nam. 

- Hồ Tả Trạch dung tích toàn bộ 646 triệu m3, vùng hạ du có thành phố 

Huế, từng là kinh đô của Việt Nam thời phong kiến nhà Nguyễn và có nhiều di 

sản được UNESCO công nhận. Hồ Tả Trạch mới được Bộ giao Ban Quản lý 

Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 quản lý, khai thác.  

- Hồ Ngàn Trươi dung tích toàn bộ 775 triệu m3, vùng hạ du hồ có đường 

dây tải điện 500KV Bắc Nam, tuyến đường sắt Bắc - Nam, đường Hồ Chí Minh 

là các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Hồ Ngàn Trươi 

đang trong giai đoạn bàn giao, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 đã 

có văn bản đề nghị Bộ giao Ban 4 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khai thác công 

trình sau đầu tư. 

Các công trình này có đặc điểm chung đều là hồ, đập thủy lợi. Có các 

nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, giảm lũ chính vụ; cấp nước cho sinh hoạt 

và công nghiệp; tạo nguồn nước tưới ổn định cho hơn 350 ngàn ha; bổ sung 

nguồn nước ngọt cho hạ lưu để đẩy mặn, cải thiện môi trường vùng hạ lưu; cấp 

nước phục vụ nuôi trồng thủy sản; kết hợp phát điện. 

Công trình, hạng mục công trình được quan tâm đầu tư sửa chữa nâng 

cấp, hiện đại hóa để đảm bảo phục vụ sản xuất và dân sinh.  

2. Về tổ chức khai thác 

2.1. Công trình mà việc khai thác và bảo vệ liên quan tới 2 tỉnh trở lên 

Theo quy định của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công 

trình liên tỉnh do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý hoặc phân cấp cho các địa 

phương quản lý.  

Thực tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ quản lý công trình đầu mối, hệ 

thống kênh trục chính của 2 hệ thống công trình liên tỉnh ở miền Bắc là Bắc 

Nam Hà và Bắc Hưng Hải. Các hệ thống liên tỉnh còn lại được giao cho các địa 

phương trong vùng hưởng lợi quản lý. 
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Để quản lý, khai thác các hệ thống liên tỉnh này, Bộ và địa phương giao 

cho các công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi hoặc các đơn vị sự 

nghiệp (Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu). Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu 

Long, mô hình tổ chức chưa thống nhất, nhiều địa phương đơn vị khai thác là cơ 

quan quản lý nhà nước, trực tiếp là Chi cục Thủy lợi (Cần Thơ, Hậu Giang, 

Đồng Tháp, Kiên Giang). 

Tổ chức bộ máy và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Khai 

thác công trình thuỷ lợi được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm:  

- Bộ máy quản lý: Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Giám đốc (một số 

nơi tổ chức Chủ tịch kiêm giám đốc) và Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. 

- Bộ phận chức năng: gồm có các phòng (Tổ chức - Hành chính, Tài vụ, 

Phòng Kế hoạch -Kỹ thuật, Quản lý nước và công trình); đơn vị sản xuất (xí 

nghiệp, cụm, trạm thủy nông); ban quản lý dự án ở một số doanh nghiệp. 

 Tổ chức bộ máy của các Công ty thường xuyên được sắp xếp phù hợp 

với quy mô công trình, yêu cầu nhiệm vụ.  

Các tổ chức quản lý công trình mà việc khai thác vào bảo vệ liên quan đến 

2 tỉnh trở lên có đầy đủ nguồn nhân lực, có trình độ, kinh nghiệm theo quy định 

để quản lý công trình. Hàng năm, Tổng cục Thủy lợi đều phối hợp với địa 

phương tổ chức các lớp đào tạo, đào tạo lại cho các đối tượng trực tiếp tham gia 

công tác quản lý khai thác công trình. 

2.2. Công trình quan trọng đặc biệt 

Với 4 công trình hồ thủy lợi quan trọng đặc biệt, Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đã giao cho Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước 

hòa quản lý hồ lớn nhất cả nước và tổ chức sắp xếp tổ chức, để kiện toàn đơn vị 

khai thác 2 hồ đã hoàn thành và đưa vào vận hành.  

Trước mắt, để thực hiện theo quy định của Luật Thủy lợi, Bộ đã nhận bàn 

giao công tác quản lý, khai thác hồ Cửa Đạt (hoàn thành và đưa vào khai thác 

vận hành năm 2012) từ Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và tạm giao cho Ban 

Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 quản lý, khai thác. Với công trình hồ Tả 

Trạch, Bộ cũng tạm giao cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 quản 

lý, khai thác, vận hành.  

Tuy nhiên, Ban 3 và Ban 5 là các đơn vị sự nghiệp công lập nên cần thành 

lập Công ty Nhà nước để quản lý, khai thác công trình quan trọng đặc biệt. Do 

đó Bộ đang chỉ đạo cơ quan liên quan xây dựng Đề án thành lập doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước để tiếp nhận quản lý theo quy định. 

3. Đánh giá hoạt động 

Các tổ chức khai thác công trình thủy lợi tham gia quản lý hệ thống liên 

tỉnh và hồ chứa quan trọng đặc biệt còn quản lý công trình quy mô liên huyện, 
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tỉnh. Việc cung cấp dịch vụ cho các đối tượng sử dụng đều thông qua hợp đồng. 

Công ty trực thuộc Bộ ký hợp đồng với công ty của địa phương liên quan; công 

ty của địa phương ký hợp đồng với các tổ chức thủy lợi cơ sở, ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

Hiện nay, việc cung cấp dịch vụ thủy lợi của doanh nghiệp khai thác công 

trình thủy lợi liên tỉnh được thực hiện thông qua hình thức đặt hàng (ưu tiên thực 

hiện) hoặc giao nhiệm vụ. Nhưng chủ yếu vẫn thực hiện theo hình thức giao 

nhiệm vụ, chỉ có một số ít địa phương thực hiện việc đặt hàng như Thái Nguyên, 

Hà Nội.  

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, các tổ chức 

quản lý khai thác công trình thủy lợi còn thực hiện các cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ thủy lợi khác, như cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, kinh doanh du lịch, phát 

điện, nuôi trồng thủy sản… và một số hoạt động khác như cho thuê tài chính, tư 

vấn thiết kế, khảo sát, xây dựng. Các hoạt động kinh doanh này được thực hiện 

theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành có liên quan khác. 

Hoạt động tài chính thu chi của các doanh nghiệp khai thác công trình 

thủy lợi tuân theo quy định về quy chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp 

100% vốn thuộc sở hữu Nhà nước, quy định của Bộ Tài chính tại các văn bản: 

Thông tư số 11/2009/TT-BTC và hiện nay là Thông tư số 73/2018/TT-BTC.  

Nguồn thu của tổ chức khai thác công trình thủy lợi bao gồm các khoản: 

(i) Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

cho các đối tượng được hỗ trợ (trước đây là cấp bù tiền thủy lợi phí) và các 

khoản hỗ trợ khác của Nhà nước (ii) từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 

khác; (iii) từ các hoạt động kinh doanh khác (tư vấn thiết kế, khảo sát) và từ một 

số hoạt động: cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho đối tượng không 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ; hoạt động tài chính (lãi tiền gửi ngân hàng, cho 

thuê tài chính, liên doanh, liên kết)... 

Với đa số tổ chức khai thác công trình thủy lợi, tiền cấp hỗ trợ cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi là nguồn thu chính. Ngoài ra, ở một số đơn 

vị còn được ngân sách trung ương cấp kinh phí phòng chống hạn hán, úng ngập, 

xâm nhập mặn; ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí bảo trì (trước đây là sửa 

chữa thường xuyên công trình thủy lợi). 

Nguồn thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác chủ yếu là từ cấp 

nước sinh hoạt, công nghiệp, phát điện và nguồn thu từ hoạt động kinh doanh 

khác, không liên quan tới cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, chủ yếu là tư vấn 

khảo sát thiết kế, xây dựng công trình. Hầu hết các tổ chức quản lý khai thác 

công trình thủy lợi đều có thu nhập từ các nguồn kinh doanh khác. Điều này cho 

thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp khai thác công trình thủy 

lợi trên toàn quốc là tương đối đa dạng. 
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Theo quy định tại Thông tư 73/2009/TT-BTC chi phí của Doanh nghiệp 

khai thác công trình thủy lợi bao gồm có: Chi cho công tác vận hành; Chi bảo trì 

công trình thủy lợi; Chi khấu hao tài sản cố định; Chi quản lý; Các khoản chi 

khác liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. 

Ở các đơn vị, chi phí lương và các khoản theo lương luôn chiếm tỷ trọng 

lớn nhất trong tổng chi phí, và chi phí này năm nào cũng tăng do chính sách của 

nhà nước tăng lương hàng năm. Tiếp đến là chi phí bảo trì, chủ yếu là sửa chữa 

thường xuyên, chi phí sửa chữa lớn chỉ chiếm một phần rất nhỏ thường được 

thực hiện từ nguồn trích khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp. 

Ngoài ra, chi phí điện năng cũng là một khoản chi phí đáng kể của một số doanh 

nghiệp quản lý nhiều trạm bơm tưới, tiêu (Bắc nam hà).  

 II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ  

1. Công tác quản lý vận hành công trình thủy lợi phụ thuộc rất nhiều vào 

điều kiện thời tiết. Trong những năm gần đây, thời tiết diễn biến bất thường, 

không theo quy luật nên công tác quản lý, vận hành, khai thác công trình cũng 

khó khăn, nhiều nơi, có những thời điểm không vận hành tuân theo quy trình 

được phê duyệt. 

2. Toàn bộ tổ chức khai thác công trình thủy lợi đều nhận tiền ngân sách 

nhà nước cấp hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Nhưng mức 

hỗ trợ đã được thực hiện từ năm 2012 đến nay vẫn không thay đổi. Do đó, hầu 

hết đều gặp khó khăn trong cân đối tài chính hàng năm, nhiều tổ chức quản lý 

khai thác công trình có nguồn thu không bù đắp được chi phí khiến cho hoạt 

động của tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi gặp nhiều khó khăn và 

không chủ động thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh. Do vậy hiệu quả 

hoạt động còn bị hạn chế. 

Kinh phí Nhà nước cấp về chủ yếu chi quản lý vận hành, còn chi phí bảo 

trì công trình rất hạn chế, không cân đối, bố trí được nguồn kinh phí bảo trì, duy 

tu, sửa chữa thường xuyên đã dẫn tới nhiều quy định về đảm bảo an toàn công 

trình chưa được quan tâm triển khai thực hiện. 

3. Tình trạng vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, xả nước thải 

chưa đủ tiêu chuẩn vào công trình thủy lợi xảy ra khắp các địa phương, không 

được giải quyết triệt để. Trong khi đó, cơ quan chức năng không kịp thời xử 

phạt theo quy định dẫn đến các hành vi vi phạm này tiếp tục tái diễn, với mức độ 

ngày càng nghiêm trọng, khó kiểm soát, ảnh hưởng tới chất lượng cung cấp dịch 

vụ thủy lợi. Nhu cầu về số lượng, chất lượng nguồn nước đòi hỏi ngày càng cao 

cho tất cả các đối tượng, dẫn tới có sự tranh chấp trong việc ưu tiên cấp nước 

theo nhu cầu sử dụng. 

4. Tổ chức làm nhiệm vụ khai thác công trình không thống nhất ở các 

tỉnh, đặc biệt là khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, chưa tách bạch giữa trách 
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nhiệm quản lý nhà nước với quản lý khai thác. Công trình thủy lợi đồng bằng 

sông Cửu Long có nhiều đặc điểm khác với công trình trong cả nước, nhưng 

chưa có những quy định, chính sách riêng, mỗi địa phương có một loại hình tổ 

chức khác nhau. 
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Phần thứ II  

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Sắp xếp, hoàn thiện các tổ chức khai thác công trình thủy lợi theo quy 

định của Luật Thủy lợi và pháp luật hiện hành.  

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp khai thác công trình 

thuỷ lợi, phát huy tiềm năng và năng lực của công trình đáp ứng các nhu cầu của 

sản xuất nông nghiệp, ngày càng được quan tâm phát triển và phát huy tối đa 

cho khai thác tổng hợp. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Đảm bảo tổ chức quản lý hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, công trình 

thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan tới 2 tỉnh trở lên phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

- Các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước mới thành lập quản lý tài sản của 

nhà nước, chủ yếu sử dụng nguồn kinh phí từ các hoạt động cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi khác. 

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn công trình thủy lợi; phát huy năng lực thiết 

kế; đảm bảo nhu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và ngày càng mở rộng 

phạm vi phục vụ, nâng cao hiệu suất phục vụ cho các ngành kinh tế, nhu cầu dân 

sinh khác. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Tiếp tục sắp xếp lại 03 doanh nghiệp trực thuộc Bộ đã có theo Đề án cơ 

cấu lại doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ quy định.  

- Từ năm 2019-2020:  

+ Thành lập mới 02 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ quản 

lý, khai thác các công trình: Cửa Đạt và Tả Trạch.  

+ Giao Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà 

trực thuộc Bộ quản lý, khai thác công trình Ia Mơr. 

+ Thành lập mới hoặc giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc 

Bộ quản lý, khai thác các công trình Ngàn Trươi. 

- Từ 2021 đến 2022: Thành lập mới 01 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi lớn, quan trọng vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long (Cái Lớn - Cái Bé, Trà Sư - Tha La, Ninh Quới... ). 

- Giai đoạn sau năm 2025: Xây dựng Đề án thành lập Tổng công ty Khai 

thác công trình thuỷ lợi Việt Nam. 
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

Đề xuất tiêu chí xác định phạm vi phân cấp quản lý giữa Bộ và địa 

phương đối với công trình quan trọng đặc biệt, công trình mà việc khai thác và 

bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh trở lên.  

Đồng thời, phân giao nhiệm vụ giữa Bộ và địa phương trong công tác 

quản lý công trình quan trọng đặc biệt và công trình mà việc khai thác và bảo vệ 

liên quan đến 2 tỉnh trở lên phù hợp với quy định của Luật Thủy lợi và các quy 

định của pháp luật khác.  

1. Tiêu chí xác định công trình, hạng mục công trình Bộ - địa phương 

quản lý 

1.1. Đối với công trình quan trọng đặc biệt  

Căn cứ quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Bộ ngành liên 

quan và địa phương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành danh mục 

đập, hồ chứa thủy lợi thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt (Quyết 

định số 124/QĐ-TTg ngày 24/01/2019). Đối với công trình quan trọng đặc biệt, 

nguyên tắc xác định như sau: 

a) Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý:  

- Công trình đầu mối;  

- Công trình, kênh lớn gắn với công trình đầu mối.  

b) Địa phương quản lý:  

- Công trình còn lại trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Đối với hệ thống công trình thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ 

liên quan đến 2 tỉnh trở lên: chia làm 2 loại: 

a) Hệ thống công trình thủy lợi do Bộ và địa phương cùng quản lý: Hệ 

thống công trình thủy lợi có quy mô lớn, việc quản lý, vận hành phức tạp về mặt 

kỹ thuật và ảnh hưởng tới an sinh xã hội. 

(i) Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý: 

- Công trình đầu mối lớn. 

- Công trình, kênh lớn gắn với công trình đầu mối. 

- Công trình, kênh khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 

sau khi có sự thống nhất của các địa phương. 

(ii) Địa phương quản lý:  

- Công trình còn lại trên địa bàn tỉnh. 

b) Hệ thống công trình thủy lợi mà việc quản lý, vận hành không quá 

phức tạp sẽ do các địa phương quản lý (Bộ không trực tiếp quản lý, Bộ chỉ đạo 

chuyên môn): 



13 

- Công trình đầu mối, kênh lớn: Bộ giao địa phương có nhiều đối tượng, 

diện tích hưởng lợi hoặc địa phương có đặt công trình đầu mối quản lý. 

- Công trình khác: công trình trên phạm vi tỉnh nào thì tỉnh đó quản lý. 

2. Nhiệm vụ thực hiện  

2.1. Nội dung cần triển khai: 

a) Tiếp tục đánh giá, sắp xếp, cơ cấu lại các doanh nghiệp trực thuộc Bộ 

hiện có (Bắc Nam Hà, Bắc Hưng Hải, Dầu Tiếng - Phước Hòa). 

- Sắp xếp lại doanh nghiệp; nâng cao năng lực tài chính.  

- Xây dựng và áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành công 

trình thủy lợi. Bổ sung hoặc xây dựng ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật 

đối với các hoạt động của doanh nghiệp làm cơ sở để quản lý, kiểm tra, giám sát 

doanh nghiệp. 

- Kiện toàn bộ máy quản lý, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu quản trị trong cơ chế thị 

trường. Bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện phần vốn nhà nước đủ 

phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn để làm tốt vai trò đại diện chủ sở hữu 

nhà nước tại doanh nghiệp.  

- Rà soát, xác định nhiệm vụ, tập trung vào kinh doanh những ngành nghề 

kinh doanh chính và những ngành liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh 

doanh chính.. 

b) Đối với công trình quan trọng đặc biệt:  

Thành lập mới hoặc giao các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc 

Bộ để quản lý công trình đập, hồ chứa quan trọng đặc biệt:  

- Thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quản lý hồ chứa 

nước Cửa Đạt và hồ chứa nước Ngàn Trươi.  

- Thành lập mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để quản lý hồ chứa 

nước Tả Trạch.  

c) Đối với hệ thống công trình liên tỉnh:  

- Đánh giá hiệu quả đối với các hệ thống liên tỉnh do địa phương quản lý. 

Trên cơ sở đó, đề xuất phương án tiếp tục phân cấp cho địa phương quản lý. 

- Công trình hồ chứa nước Ia Mơr: Giao Công ty Dầu Tiếng - Phước hòa 

quản lý hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Đắc Lắc quản lý. 

- Xây dựng đề án thành lập tổ chức quản lý công trình Cái Lớn - Cái Bé 

và công trình thủy lợi lớn, có tính chất quan trọng thuộc vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long.  

2.3. Loại hình, chức năng, nhiệm vụ của các doanh nghiệp Nhà nước 

mới thành lập 
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- Loại hình: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà 

nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Chức năng, nhiệm vụ:  

+ Lĩnh vực công ích: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 

Tưới cho cây trồng và cấp nước cho sản xuất muối, nuôi trồng thủy sản, chăn 

nuôi; Tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn và đô 

thị trừ vùng nội thị; Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa 

mặn, rửa phèn, giữ ngọt. 

 + Lĩnh vực hoạt động tổng hợp: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 

khác: Cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp; Tiêu nước cho khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao; Kết hợp phát điện; Kinh doanh, 

du lịch và các hoạt động vui chơi giải trí khác; Nuôi trồng thủy sản trong các hồ 

chứa nước; Kết hợp giao thông. 

 + Tham gia các hoạt động kinh doanh khác: cho thuê tài chính, tư vấn 

thiết kế, khảo sát, xây dựng, trồng cây lâm nghiệp phát triển rừng, cung cấp dịch 

vụ phục vụ du lịch...  

+ Chủ đầu tư dự án theo phân công của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Phương thức hoạt động: Bộ Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ hoặc 

đặt hàng.  

- Cơ cấu tổ chức:  

+ Công ty có: Chủ tịch, giám đốc và các phó giám đốc, kiểm soát viên, kế 

toán trưởng. 

+ Các tổ chức trực thuộc: Hành chính; Quản lý công trình; Quản lý chất 

lượng nước; Khai thác tổng hợp; Bảo đảm an ninh trật tự (đối với công trình 

quan trọng đặc biệt) và các Xí nghiệp (nếu cần). 

- Vốn điều lệ: là giá trị quyết toán của công trình và các nguồn khác do 

Nhà nước giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi quản lý.  

- Trụ sở doanh nghiệp: là trụ sở của các Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng 

thủy lợi đang được Bộ giao quản lý. 

- Lao động: Sử dụng cán bộ, viên chức của các Ban Quản lý Đầu tư và 

Xây dựng thủy lợi (nếu người lao động có nhu cầu tiếp tục làm việc) và ký hợp 

đồng với người lao động mới theo định mức lao động được Bộ phê duyệt.  

- Nguồn thu: Căn cứ Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn, kinh phí 

quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì bảo đảm an toàn công trình được lấy từ 

nguồn ngân sách do Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp và nguồn 

thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác. Cụ thể: 

+ Trong số 3 doanh nghiệp mới thành lập thì có 2 doanh nghiệp quản lý 

hồ chứa nước phục vụ đa mục tiêu, trong đó chủ yếu là cấp nước phát điện, cấp 
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nước thô phục vụ sinh hoạt, công nghiệp. Do vậy, nguồn kinh phí thu được từ 

các dịch vụ này hầu như đủ chi phí thường xuyên, và đảm bảo một phần chi phí 

bảo trì. 

+ Riêng doanh nghiệp quản lý các hệ thống đồng bằng sông Cửu Long 

vẫn phụ thuộc nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 

- Cơ cấu các khoản chi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

73/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.  

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM GIỮA BỘ VÀ ĐỊA PHƯƠNG 

TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, KHAI THÁC   

Các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT, địa phương 

thực hiện các nhiệm vụ chung đã quy định trong các văn bản pháp luật về thủy 

lợi. Bên cạnh đó, còn thực hiện cụ thể như sau:  

1. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, 

quy trình vận hành, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó tình huống 

khẩn cấp, phương án bảo vệ công trình, phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy 

lợi, phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Tổ chức tổng hợp nhu cầu kinh phí của các doanh nghiệp thuộc Bộ và 

kinh phí hỗ trợ các địa phương thực hiện bảo trì, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi. 

- Rà soát, tổng hợp các đề xuất sửa chữa nâng cấp, hiện đại hóa công trình 

quan trọng đặc biệt, công trình mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh 

trở lên.   

- Tổ chức chỉ đạo lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin 

cảnh báo, thiết bị quan trắc. 

- Tổ chức quan trắc, dự báo tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn 

phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý nhà nước. 

- Đối với công trình liên tỉnh mà Bộ phân cấp cho địa phương quản lý: 

Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ Tài chính hỗ trợ từ nguồn 

kinh phí trung ương cho đơn vị khai thác để thực hiện nhiệm vụ bảo trì, sửa 

chữa, nâng cấp, hiện đại hóa công trình đầu mối mà địa phương không cân đối 

được. 

2.  Trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

2.1. Cơ quan quản lý nhà nước: 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh rà soát, tổ chức mô hình 

quản lý khai thác công trình thủy lợi ở địa phương cho phù hợp với Luật Thủy 

lợi;  
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- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý công trình trong 

phạm vi tỉnh phù hợp với đặc thù địa phương. 

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện 

công tác quản lý khai thác công trình, đảm bảo vận hành công trình an toàn, phát 

huy hiệu quả công trình.  

2.2. Chính quyền địa phương:  

- Kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Tuyên truyền về vai trò, lợi ích của công trình thủy lợi và trách nhiệm, 

quyền hạn của người dân, của chính quyền trong các hoạt động khai thác công 

trình thủy lợi.   

2.3. Doanh nghiệp  

- Chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác, vận hành công trình 

có hiệu quả, đảm bảo an toàn công trình. 

- Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện các 

nhiệm vụ về quản lý, khai thác công trình. 

(Các nhiệm vụ cụ thể trong phụ lục số 5) 
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Phần thứ III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Tổng cục Thủy lợi 

- Chủ trì tổ chức thực hiện Đề án. 

- Chỉ đạo việc lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi, quy trình vận 

hành, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, 

phương án bảo vệ công trình, phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, phương 

án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí của các doanh nghiệp thuộc Bộ và kinh phí 

hỗ trợ các địa phương thực hiện bảo trì, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi. 

- Tổng hợp các đề xuất sửa chữa nâng cấp, hiện đại hóa công trình quan 

trọng đặc biệt, công trình mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh trở 

lên.   

- Tổ chức lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin cảnh báo, 

thiết bị quan trắc; quan trắc, dự báo tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 

mặn phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý nhà nước. 

2. Vụ Quản lý doanh nghiệp 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng đề án thành 

lập các doanh nghiệp mới báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ.  

- Rà soát, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Bộ theo lộ trình 

trong Đề án.  

- Trình Bộ ban hành quyết định cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đối với 

các doanh nghiệp đã có. 

3. Vụ Tổ chức cán bộ 

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, nhân sự của các doanh 

nghiệp trực thuộc Bộ. 

- Trình Bộ phê duyệt các nhiệm vụ về đào tạo lao động thực hiện nhiệm 

vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi. 

- Phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Thủy lợi xây dựng Đề 

án thành lập doanh nghiệp mới. 

4. Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các nhiệm vụ liên 

quan. 

5. Doanh nghiệp 

- Sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp để quản lý, vận hành công trình. 
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- Thực hiện kí kết hợp đồng với các đơn vị sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

thủy lợi. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương thực hiện công tác vận 

hành, khai thác. 

- Chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, khai thác, vận hành công trình 

có hiệu quả, đảm bảo an toàn công trình. 

 

Phần thứ IV 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

 

I. Kết luận 

- Việc xây dựng Đề án mô hình Tổ chức quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT có cơ sở pháp lý và thực tiễn, phù 

hợp với quy định của Luật Thủy lợi.  

- Mặt khác, việc thành lập doanh nghiệp trên cơ sở sắp xếp các đơn vị sự 

nghiệp công lập tại Bộ phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội 

nghị TW 6, trong đó có quy định giảm mạnh đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Các doanh nghiệp được thành lập đảm bảo nguồn chi cho hoạt động 

thường xuyên và cân đối được một phần kinh phí bảo trì nên giảm nguồn cấp hỗ 

trợ từ Nhà nước.  

II. Kiến nghị 

Bộ trưởng phê duyệt Đề án tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý để các cơ quan đơn vị có cơ sở triển khai 

thực hiện. 
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CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO ĐỀ ÁN 

 

Phụ lục 1: Tiêu chí xác định phạm vi quản lý công trình, hạng mục công trình 

giữa Bộ NN&PTNT - địa phương  

Phụ lục 2: Danh mục công trình quan trọng đặc biệt phân giao quản lý giữa Bộ 

Nông nghiệp và PTNT với địa phương. 

Phụ lục 3: Danh mục công trình mà việc khai thác và bảo vệ liên quan tới 2 tỉnh 

trở lên phân giao quản lý giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với các địa phương. 

Phụ lục 4: Danh mục công trình mà việc khai thác và bảo vệ liên quan tới 2 tỉnh 

trở lên phân giao quản lý giữa các địa phương. 

Phụ lục 5: Phân công triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ quản lý, khai thác 

đối với công trình quan trọng đặc biệt, công trình mà việc khai thác và bảo vệ 

liên quan đến 2 tỉnh trở lên. 

  



 

Phụ lục 1: 

Tiêu chí xác định phạm vi quản lý công trình, hạng mục công trình giữa Bộ NN&PTNT - địa phương  

TT Nội dung Phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT Phạm vi quản lý của địa phương 

I Công trình quan trọng đặc biệt 

  - Công trình đầu mối. 

- Công trình, kênh liên quan đến quản lý, khai thác, 

vận hành và bảo vệ công trình đầu mối. 

Các công trình còn lại trên địa bàn tỉnh. 

II Công trình mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh trở lên 

1 Công trình do Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và địa phương cùng quản lý. 

Công trình thuỷ lợi có quy mô lớn, việc quản lý, khai thác phức tạp về mặt kỹ thuật và xã hội. 

 

 

 - Công trình đầu mối lớn. 

- Công trình, kênh liên quan đến quản lý, khai thác, 

vận hành và bảo vệ công trình đầu mối. 

- Công trình, kênh khác theo quyết định của Bộ trưởng 

Bộ NN&PTNT sau khi có sự thống nhất của các địa 

phương. 

Công trình còn lại trên địa bàn tỉnh. 
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Công trình Bộ phân giao nhiệm vụ 

quản lý, khai thác cho địa phương  

Công trình thuỷ lợi khác mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh trở lên 

   - Công trình đầu mối, kênh loại lớn: Giao địa 

phương có nhiều đối tượng hưởng lợi, diện tích 

hưởng lợi lớn hoặc địa phương có công trình đầu 

mối trên địa bàn quản lý. 

- Công trình khác: Công trình ở tỉnh nào thì tỉnh đó 

quản lý. 



Phụ lục 2 

Danh mục công trình quan trọng đặc biệt phân giao quản lý giữa Bộ Nông 

nghiệp và PTNT với địa phương 

 

TT  Tên công trình Bộ Nông nghiệp và PTNTquản lý  Địa phương quản lý  

 

1 

 

Dầu Tiếng 

- Công trình chính: Cụm công trình 

đầu mối và hệ thống kênh trục chính 

(hồ chứa, đập chính, đập phụ, tràn, 

cống lấy nước số 1, số 2 và kênh 

chính Đông, chính Tây). 

- Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, 

khai thác các công trình chính. 

Các địa phương Tây Ninh, 

Bình Dương, Long An, Tp. Hồ 

Chí Minh: Quản lý các công 

trình còn lại trong tỉnh, thành 

phố. 

 

 

2 

 

Tả Trạch  

- Công trình chính: Hồ chứa, đập 

chính, đập phụ, tràn xả lũ  và kênh 

dẫn sau tràn, đập không tràn, cống 

dưới đập phụ số 4, tuy nen lấy nước. 

- Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, 

khai thác các công trình chính. 

 

 

3 

 

Cửa Đạt 

- Công trình chính: khu vực đầu mối 

và 16,5 km kênh chính. 

- Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, 

khai thác các công trình chính. 

Tỉnh Thanh Hóa: Quản lý các 

công trình còn lại trong tỉnh. 

 

4 

 

Ngàn Trươi 

- Công trình chính: Hồ Ngàn Trươi, 

đập chính, tuy nel, đập phụ, tràn xả 

lũ, đập Vũ Quang, tuyến kênh chính. 

- Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, 

khai thác các công trình chính.  

Tỉnh Hà Tĩnh: Quản lý các 

công trình còn lại trong tỉnh. 
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Phụ lục 3 

Danh mục công trình mà việc khai thác và bảo vệ liên quan tới 2 tỉnh trở 

lên phân giao quản lý giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT với các địa phương 

TT Tên công trình Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý Địa phương quản lý 

1 Bắc Hưng Hải - Công trình chính: 11 cống điều tiết 

trên trục chính, 3 âu thuyền, 1 trạm 

bơm tiêu, 12 trục kênh chính. 

- Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, 

khai thác các công trình chính.  

Các địa phương Hải Dương, 

Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội: 

Quản lý các công trình còn lại 

trong tỉnh, thành phố. 

2 Bắc Nam Hà - Công trình chính: 12 trạm bơm 

điện, 8 trục tiêu chính, 1 trục tưới 

chính, 8 đập điều tiết. 

- Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, 

khai thác các công trình chính. 

Các địa phương Hà Nam, Nam 

Định: Quản lý các công trình 

còn lại trong tỉnh. 

 

3 Ia Mơr - Công trình đầu mối, kênh chính. 

- Công trình phụ trợ phục vụ quản lý, 

khai thác các công trình đầu mối, 

kênh chính. 

Các địa phương Gia Lai, Đắc 

Lắc: Quản lý các công trình 

còn lại trong tỉnh. 

4 Quản Lộ - Phụng 

Hiệp 

Cống, âu thuyền Ninh Quới; hệ 

thống kênh trục chính; các cống lớn 

dọc QL1A. 

Các địa phương Kiên Giang, 

Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc 

Liêu, Cà Mau: Quản lý các 

công trình còn lại trong tỉnh.  

5 Công trình lớn 

vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long 

Cống Cái Lớn, cống Cái Bé; công 

trình Trà Sư - Tha La 

Các địa phương Cần Thơ, Kiên 

Giang An Giang: Quản lý các 

công trình còn lại trong tỉnh.  
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Phụ lục 4 

Danh mục công trình mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến 2 tỉnh trở 

lên phân giao quản lý giữa các địa phương 

TT Tên công trình Phân công địa phương quản lý 

1 Hệ thống Sông Cầu 

Bắc Giang: Quản lý toàn bộ. 

Thái Nguyên: Không quản lý (Hầu hết công trình ở Bắc Giang, chỉ 

phục vụ cho 1 diện tích rất nhỏ ở Thái Nguyên). 

2 Cầu Sơn - Cấm Sơn 

Bắc Giang: Quản lý toàn bộ. 

Lạng Sơn: Không quản lý (công trình đầu mối ở Lạng Sơn, phục 

vụ cho Bắc Giang). 

3 Đại Lải 
Vĩnh Phúc: Quản lý công trình đầu mối và công trình trong tỉnh.  

Hà Nội: Quản lý công trình khác trong thành phố. 

4 Hệ thống Sông Nhuệ 

Hà Nội: Quản lý công trình đầu mối, toàn bộ kênh trục chính, cống 

Nhật Tựu, Lương Cổ, Điệp Sơn.  

Hà Nam: Quản lý công trình khác trong tỉnh.  

5 Bắc Đuống 
Bắc Ninh: Quản lý công trình đầu mối, kênh trục chính.  

Hà Nội: Quản lý công trình khác trong tỉnh.  

6 An Kim Hải 
Hải Dương: Quản lý công trình đầu mối, công trình trong tỉnh.  

Hải Phòng: Quản lý công trình khác trong thành phố.  

7 An Trạch 

Quảng Nam: Quản lý đập Bàu Nít, đập Thanh Quýt, điều tiết Bình 

Long và công trình khác trong tỉnh.  

Đà Nẵng: Quản lý đập An Trạch, đập Hà Thanh và công trình 

khác trong thành phố. 

8 Hệ thống Suối Giai 

Bình Phước: Quản lý công trình đầu mối, công trình khác trong 

tỉnh.  

Bình Dương: Quản lý công trình khác trong tỉnh. 

9 
Hồ Sông Ray (BR-

VT, Đ. Nai) 
Bà Rịa - Vũng Tàu: Quản lý công trình đầu mối và hệ thống tưới. 

10 
Hồ Núi Cốc (Thái 

Nguyên, Bắc Giang) 

Thái Nguyên: Quản lý công trình đầu mối, hệ thống kênh và công 

trình trên kênh.  

11 

Hồ Cầu Mới (Đồng 

Nai, Bà Rịa - Vũng 

Tàu) 

Đồng Nai: Quản lý công trình đầu mối. 

12 
Hồ Kim Sơn (Hà 

Tĩnh, Quảng Bình) 
Hà Tĩnh: Quản lý công trình đầu mối. 

13 
Hồ Bầu Nhum (Quảng 

Trị, Quảng Bình) 
Quảng Trị: Quản lý công trình đầu mối. 

14 
Đập Lạc Tiến (Hà 

Tĩnh, Quảng Bình) 
Hà Tĩnh: Quản lý công trình đầu mối. 

15 
Vùng Đồng Tháp 

Mười 
Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang: quản lý công trình trong tỉnh 

16 Ô Môn - Xà No Cần Thơ, Kiên Giang: quản lý công trình trong tỉnh 

17 Bảo Định Long An, Tiền Giang: quản lý công trình trong tỉnh 

18 Nam Măng Thít Trà Vinh, Vĩnh Long: quản lý công trình trong tỉnh 

  



Phụ lục 5:  

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, KHAI THÁC ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH QUAN 

TRỌNG ĐẶC BIỆT, CÔNG TRÌNH MÀ VIỆC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ LIÊN QUAN TỚI HAI TỈNH TRỞ LÊN  

 

TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
ĐỊA PHƯƠNG GHI CHÚ 

I CÔNG TRÌNH BỘ - ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ 

1 Lập, rà soát quy hoạch thủy lợi  

Tổ chức lập, rà soát, công bố: Quy hoạch 

thủy lợi lưu vực sông liên tỉnh; Quy hoạch 

thủy lợi của hệ thống công trình thủy lợi 

liên quan từ 02 tỉnh trở lên; Quy hoạch 

phòng, chống thiên tai và thủy lợi quốc 

gia. Tham gia ý kiến, xây dựng phương án/ 

nội dung quy hoạch thủy lợi trong các quy 

hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia 

liên quan đến địa bàn hành chính địa 

phương.  

- Phối hợp thực hiện. 

- Xây dựng quy hoạch tỉnh. 

- Tham gia ý kiến, xây dựng phương án / 

nội dung quy hoạch thủy lợi trong các 

quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch 

quốc gia liên quan đến địa bàn hành 

chính địa phương. 
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Quy trình vận hành công trình  (bao 

gồm cả Quy trình vận hành cửa van 

đối với đập, hồ chứa nước có cửa 

van điều tiết) 

Tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt và công 

bố quy trình vận hành công trình.  
Phối hợp và triển khai thực hiện. 

- Tổ chức khai thác lập.  

- Bộ NNPTNT phê duyệt 

CT do Bộ quản lý. 

3 Phương án ứng phó thiên tai 

Chỉ đạo các tổ chức KTCTTL trực thuộc 

Bộ xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

hàng năm và phê duyệt phương án ứng phó 

thiên tai đối với công trình được giao quản 

lý.  

Chỉ đạo các tổ chức KT CTTL thuộc địa 

phương xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung hàng năm và phê duyệt phương án 

ứng phó thiên tai trên địa bàn. 

(Theo Đ22, Luật PCTT) 

Mỗi đơn vị phải: 

- Xây dựng và phê duyệt 

phương án ƯPTT.  

- Gửi UBND trên địa bàn 

và cơ quan cấp trên phối 

hợp thực hiện.  

4 

Phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp đối với đập, hồ chứa thuỷ 

lợi 

- Chỉ đạo các tổ chức KTCTTL trực thuộc 

Bộ lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hàng 

năm phương án ứng phó với tình huống 

- Chỉ đạo các tổ chức KTCTTL lập, rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung hàng năm 

phương án ứng phó với tình huống khẩn 

(Theo Đ25,26 NĐ114) 

- Tổ chức khai thác lập, rà 

soát. 
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TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
ĐỊA PHƯƠNG GHI CHÚ 

 khẩn cấp đối với công trình được giao 

quản lý và trình UBND cấp tỉnh được Bộ 

phân cấp quản lý phê duyệt sau khi lấy ý 

kiến của tỉnh liên quan (nếu có). 

cấp đối với công trình được giao quản lý 

và trình cấp có thẩm quyền theo quy 

định. 

- UBND tỉnh phê duyệt 

sau khi lấy ý kiến của tỉnh 

liên quan (nếu có). 

5 
Phương án bảo vệ công trình thủy 

lợi 

- Chỉ đạo tổ chức KT CTTL thuộc Bộ lập, 

rà soát và trình Bộ phê duyệt.  

- Công ty KTCTTL thuộc địa phương 

lập, rà soát và trình UBND tỉnh phê 

duyệt. 

- Tổ chức KT lập, rà soát. 

- Bộ phê duyệt đối với CT 

Bộ quản lý.  

- Tỉnh phê duyệt đối với 

CT Tỉnh quản lý. 

6 

Phương án giá sản phẩm dịch vụ, 

thủy lợi khác và phân chia nguồn 

tiền 

- Tổ chức xây dựng phương án và phân 

chia nguồn tiền. 

- Quyết định giá cụ thể cho các tổ chức 

khai thác thuộc Bộ.  

- Chỉ đạo, phối hợp trong quá trình lập 

phương án. 

- Quyết định giá cụ thể cho các tổ chức 

khai thác thuộc địa phương.   

 

7 
Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi 

- Chỉ đạo tổ chức cắm mốc cho tổ chức 

KTTL thuộc Bộ quản lý.  

- Phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới 

của các công trình trong phạm vi tỉnh. 

- Chỉ đạo tổ chức cắm mốc cho tổ chức 

KTTL thuộc địa phương quản lý. 

 

8 Bảo trì 
Bố trí kinh phí cho tổ chức KTTL thuộc Bộ 

quản lý. 

Bố trí kinh phí cho tổ chức KTTL thuộc 

địa phương quản lý. 
 

9 
Sửa chữa nâng cấp, hiện đại hóa 

công trình 

Bố trí kinh phí cho tổ chức KTTL thuộc 

Bộ quản lý. 

Bố trí kinh phí cho tổ chức KTTL thuộc 

địa phương quản lý. 
 

10 

Lắp đặt hệ thống giám sát vận 

hành, thiết bị thông tin cảnh báo an 

toàn cho đập và vùng hạ du; Lắp 

đặt thiết bị và quan trắc đột xuất; 

Lắp đặt thiết bị khí tượng thủy văn 

chuyên dùng. 

 

Bố trí kinh phí cho tổ chức KTTL thuộc 

Bộ quản lý. 

Bố trí kinh phí cho tổ chức KTTL thuộc 

địa phương quản lý. 

Sử dụng kết quả của tổ chức thuộc Bộ để 

phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.  

 

11 
Dự báo về hạn hán, thiếu nước, 

xâm nhập mặn. 

Chủ trì chỉ đạo thực hiện và cung cấp dữ 

liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. 

Sử dụng nguồn dữ liệu do Bộ chỉ đạo 

thực hiện phục vụ công tác điều hành 
 

12 
Đào tạo, tập huấn tăng cường năng 

lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên 

- Xây dựng, ban hành khung kế hoạch và 

khung chương trình, tài liệu đào tạo quản 

- Cử cán bộ tham gia đúng đối tượng, đủ 

số lượng. 
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TT NỘI DUNG NHIỆM VỤ 
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
ĐỊA PHƯƠNG GHI CHÚ 

thực hiện quản lý khai thác công 

trình thủy lợi của địa phương. 

lý khai thác công trình thủy lợi. 

- Tổ chức lớp cho cán bộ của tổ chức thuộc 

Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục 

Thủy lợi, tổ chức khai thác công trình thủy 

lợi cấp tỉnh trong hệ thống. 

- Tổ chức lớp cho các đối tượng còn lại 

trong địa phương. 

13 

Thanh kiểm tra để sớm phát hiện và 

xử lý triệt để các vi phạm trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

tại địa phương. 

- Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức 

các đoàn công tác xử lý các điểm nóng, vi 

phạm với quy mô lớn, nghiêm trọng. 

- Chủ trì thực hiện.  

- Tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý 

các vi phạm. 

 

14 Xây dựng cơ sở dữ liệu Chủ trì chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu. 

- Cập nhật, bổ sung dữ liệu;  

- Khai thác phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành. 

 

II CÔNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ   

1 Lập, rà soát quy hoạch thủy lợi 

Tổ chức lập, rà soát, công bố: Quy hoạch 

thủy lợi lưu vực sông liên tỉnh; Quy hoạch 

thủy lợi của hệ thống công trình thủy lợi 

liên quan từ 02 tỉnh trở lên; Quy hoạch 

phòng, chống thiên tai và thủy lợi quốc 

gia. Tham gia ý kiến, xây dựng phương án/ 

nội dung quy hoạch thủy lợi trong các quy 

hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia 

liên quan đến địa bàn hành chính địa 

phương.  

Phối hợp thực hiện. 

Xây dựng quy hoạch tỉnh. 

Tham gia ý kiến, xây dựng phương án / 

nội dung quy hoạch thủy lợi trong các 

quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch 

quốc gia liên quan đến địa bàn hành 

chính địa phương. 

 

2 

Quy trình vận hành công trình (bao 

gồm cả Quy trình vận hành cửa van 

đối với đập, hồ chứa nước có cửa 

van điều tiết) 

- Chủ trì chỉ đạo lập, điều chỉnh, phê duyệt 

và công bố quy trình vận hành cho toàn bộ 

công trình.   

- Triển khai thực hiện.  

3 

Phương án giá sản phẩm dịch vụ, 

thủy lợi khác và phân chia nguồn 

tiền 

Quyết định phân chia nguồn tiền thu được từ 

khai thác công trình (trường hợp các địa 

phương không thống nhất được)  

- Địa phương quản lý đầu mối chủ trì tổ 

chức lập;  

- Các địa phương  liên quan thống nhất 
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phân chia nguồn tiền và quyết định giá cụ 

thể. 

4 
Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi 
 

Lập phương án và tổ chức cắm mốc cho 

tổ chức khai thác công trình trong tỉnh. 
 

5 Bảo trì 

Phối hợp Bộ Tài chính hỗ trợ từ nguồn 

kinh phí trung ương cho đơn vị khai thác 

để thực hiện nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa, 

nâng cấp, hiện đại hóa công trình đầu mối 

mà địa phương không cân đối được. 

Chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện  

6 Nâng cấp, hiện đại hóa công trình  Tổ chức thực hiện  

7 

Lắp đặt thiết bị và quan trắc đột 

xuất; Lắp đặt thiết bị khí tượng 

thủy văn chuyên dùng. 

Chủ trì tổ chức thực hiện Bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện cho 

tổ chức khai thác công trình trong tỉnh. 
 

 

Hệ thống giám sát vận hành, thiết 

bị thông tin cảnh báo an toàn cho 

đập và vùng hạ du 

   

8 
Quan trắc, dự báo về hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn. 

Chủ trì chỉ đạo thực hiện và cung cấp dữ 

liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. 

Sử dụng nguồn dữ liệu do Bộ chỉ đạo 

thực hiện phục vụ công tác điều hành 
 

9 

Đào tạo, tập huấn tăng cường năng 

lực cho đội ngũ cán bộ, công nhân 

viên thực hiện quản lý khai thác 

công trình thủy lợi của địa phương. 

- Xây dựng, ban hành khung kế hoạch và 

khung chương trình, tài liệu đào tạo quản 

lý khai thác công trình thủy lợi. 

- Tổ chức lớp cho cán bộ của tổ chức thuộc 

Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục 

Thủy lợi, tổ chức khai thác công trình thủy 

lợi cấp tỉnh trong hệ thống. 

- Cử cán bộ tham gia đúng đối tượng, đủ 

số lượng. 

- Tổ chức lớp cho các đối tượng còn lại 

trong địa phương. 

 

10 

Thanh kiểm tra vi phạm trong phạm 

vi bảo vệ công trình thủy lợi tại địa 

phương. 

- Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức 

các đoàn công tác xử lý các điểm nóng, vi 

phạm với quy mô lớn, nghiêm trọng. 

- Chủ trì thực hiện.  

- Tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện 

và xử lý các vi phạm, xử lý triệt để các vi 

phạm mới phát sinh. 

 

11 Xây dựng cơ sở dữ liệu Chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu. - Cập nhật, bổ sung dữ liệu;   
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- Khai thác phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành. 

 


