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THÔNG BÁO  

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp 

tại Hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” 

 

Ngày 10 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí 

Thủy lợi trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2010-2020”. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp 

và Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh 

Cương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có: Đại diện một số Tổng cục, Cục, 

Vụ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Viện, Trường thuộc Bộ; 

Ban Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông 

thôn mới; Sở Nông nghiệp &PTNT, Chi cục Thủy lợi, Văn phòng Điều phối 

Nông thôn mới và một số Công ty Khai thác công trình thủy lợi của 30 

tỉnh/thành phố đại diện các vùng miền trên cả nước; Các sở Ban, ngành và một 

số huyện của tỉnh Hải Dương; cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa 

phương. 

Sau khi nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi và ý 

kiến tham luận của các đại biểu dự hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp 

kết luận như sau: 

1. Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, cả nước có 86,3% số xã đạt tiêu chí Thủy lợi, hoàn thành sớm trước 

18 tháng và vượt hơn 9% so với mục tiêu đề ra tại Quyết định 1600/QĐ-TTg 

ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đóng góp của ngành thủy lợi nói 

chung, tiêu chí thủy lợi nói riêng đã góp phần to lớn vào sự thành công chung 

của phong trào xây dựng nông thôn mới.  

2. Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi, thể chế 

chính sách cơ bản hoàn thiện, đủ cơ sở pháp lý để hành động thực hiện, cùng với 

sự vào cuộc chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương 

trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nói chung và thực 

hiện tiêu chí Thủy lợi nói riêng đã tạo ra được những tiền đề cho việc chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao được hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên nước, 

làm thay đổi nhận thức chung của toàn xã hội về công tác thủy lợi. Thủy lợi là 

nền tảng, là cái gốc để có thể đảm bảo cho tái cơ cấu nông nghiệp, tiêu chí thủy 

lợi được đánh giá là một trong những tiêu chí quan trọng, bởi thủy lợi góp phần 
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nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân 

nông thôn.  

3. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện còn có nhiều tồn tại, hạn chế như: 

Mức độ đạt tiêu chí thủy lợi còn chênh lệch giữa các vùng, cách nhìn nhận và 

đánh giá tiêu chí của các tỉnh chưa thống nhất, một số địa phương còn  chưa 

quan tâm, diện tích đất sản xuất nông nghiệp áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm 

nước chưa cao, vi phạm công trình và ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng, 

nguồn lực đầu tư còn hạn chế, công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng còn nhiều khó khăn, bất cập… 

 4. Trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

a) Tổng cục Thủy lợi 

- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí Thủy lợi ở các địa phương, 

từ đó nghiên cứu đề xuất tiêu chí Thủy lợi trong giai đoạn tới phải đa dạng, phù 

hợp từng vùng miền, thủy lợi phải đáp ứng đa mục tiêu và đảm bảo an ninh 

nguồn nước; 

- Phối hợp với Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Văn phòng điều phối 

nông thôn mới Trung ương tham mưu lãnh đạo Bộ để đưa ra chỉ đạo mới nhất, 

sát nhất, phù hợp với tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao trong giai đoạn 

tiếp theo; 

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính, cơ chế trong đầu tư, quản lý khai 

thác công trình thủy lợi, xây dựng giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi để phát triển 

bền vững; 

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị truyền thông, báo chí để tuyên 

truyền về chủ trương, chính sách của nhà nước về thủy lợi, tiếp tục xây dựng các 

mô hình để nhân rộng và các sổ tay hướng dẫn thực hiện; 

b) Các địa phương 

- Tuyên truyền, vận động, phổ biến để người dân thấy được quyền lợi 

cũng như trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tiêu chí Thủy lợi góp phần 

xây dựng nông thôn mới; 

- Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu 

cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác chỉ đạo thực hiện tiêu chí 

Thủy lợi; 

- Xác định mục tiêu, đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện tiêu chí Thủy lợi 

cho giai đoạn 2021-2025 để tổng hợp chung vào kế hoạch trung hạn của Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới của địa phương.   
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- Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 

16/5/2018 của Chính phủ về hỗ trợ đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đồng 

và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCTL ngày 3/6/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường phát triển 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn vị 

phối hợp thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

- UBND tỉnh Hải Dương; 

- Tổng cục Thủy lợi; 

- Văn phòng ĐP NTM TW; 

- Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh/tp; 

- Lưu: VT. 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Lê Văn Thành 
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