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THÔNG BÁO 

Về kinh phí vệ sinh kênh sông theo Đề án “Thu gom  

và xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường kênh sông gắn  

với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi” cho các xã, thị trấn năm 2023 

  

Căn cứ Đề án “Thu gom và xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường 

kênh sông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi” ngày 29/12/2019 của 

UBND huyện; 

Căn cứ kết quả giao án phận kênh mương cấp 1, cấp 2 để thực hiện nhiệm vụ 

thu gom, xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường kênh sông cho các địa 

phương năm 2023; 

UBND huyện thông báo kinh phí để thực hiện vệ sinh kênh cấp 1, cấp 2 

cho các xã, thị trấn năm 2023 như sau:  

1. Mức kinh phí để địa phương thực hiện nhiệm vụ vệ sinh kênh sông sử 

dụng từ các nguồn:  

- 20% từ kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2023 đã giao cho các địa 

phương.   

- Kinh phí từ Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy (theo nội dung 

Hợp đồng Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy đã ký với các hợp tác xã 

dịch vụ nông nghiệp kênh cấp 1 là 1.732.500 đồng/km/năm; kênh cấp 2 là 

1.485.000 đồng/km/năm). 

- Kinh phí từ sự nghiệp môi trường cấp huyện. 

Theo dự toán tổng các nguồn kinh phí trên đảm bảo mức chi thực hiện 

nhiệm vụ vệ sinh  kênh 4.530.000 đồng/km/năm. 

(Có dự toán chi tiết kèm theo) 

Ngoài mức kinh phí trên, khuyến khích UBND xã, thị trấn tăng mức sử 

dụng kinh phí sự nghiệp môi trường đã được phân bổ và kinh phí huy động từ 

các nguồn khác để có điều kiện thực hiện tốt Đề án “Thu gom và xử lý rác thải, 

làm đẹp cảnh quan môi trường kênh sông gắn với hành lang bảo vệ công trình 

thủy lợi”. 

2. Việc hỗ trợ, thanh quyết toán kinh phí vệ sinh kênh sông phải trên cơ sở 

hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ở từng địa phương (Mức hỗ trợ cụ thể tùy thuộc 

vào kết quả thực hiện của từng địa phương). 

Giao phòng Tài nguyên & môi trường, phòng Nông nghiệp & phát triển 

nông thôn, Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy thường xuyên tiến hành 

việc kiểm tra, đánh giá kết quả vệ sinh kênh ở địa phương để làm cơ sở cho việc 

hỗ trợ kinh phí; phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu thủ tục chi trả kinh phí 



 

 

hỗ trợ cho địa phương, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng, 

thanh quyết toán nguồn kinh phí phục vụ vệ sinh kênh sông đảm bảo an toàn, 

tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở kinh phí phục vụ vệ sinh kênh được thông báo trên, UBND các 

xã, thị trấn thống nhất với các Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông 

nghiệp trong sử dụng nguồn kinh phí do Cty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy 

chi trả theo nội dung hợp đồng đã ký kết; quản lý điều hành nguồn kinh phí do 

huyện hỗ trợ và kinh phí trích từ kinh phí sự nghiệp môi trường của địa phương 

để thực hiện Đề án “Thu gom và xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường 

kênh sông gắn với hành lang bảo vệ công trình thủy lợi”; theo Kế hoạch thực 

hiện Đề án mà UBND xã, thị trấn đã xây dựng. 

 Yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan thực hiện 

nghiêm túc thực hiện nội dung Thông báo  này./.  

 
Nơi nhận: 
 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Phòng TNMT, NN & PTNT, TC-HK; 

 - C.ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy; 

 - Lưu: VT, phòng TN&MT. 
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 Trần Văn Vỵ 
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