
  

UBND HUYỆN HẢI HẬU  

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

             Số:       
V/v báo cáo một số nội dung trong công 

tác quản lý công trình thủy lợi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Hải Hậu, ngày 24 tháng 8 năm 2021 

 

 
  Kính gửi:  UBND, Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/208 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thủy lợi;  

Căn cứ Quyết định số 13/20210/QĐ-UBND ngày 21/7/20210 của UBND 

tỉnh về việc phân cấp công tác quản lý khai thác, vận hành và bảo vệ công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Thực hiện Công văn số 2731/SNN-CCTL ngày 20/8/2021 về việc báo cáo 

một số nội dung trong công tác quản lý công trình thủy lợi, Phòng Nông nghiệp và 

PTNT trân trọng đề nghị UBND các xã, thị trấn báo cáo một số nội dung sau: 

1. Về phân cấp quản lý công trình thủy lợi, điểm giao nhận sản phẩm vụ 

thủy lợi  

Nội dung này hiện nay đang thưc hiện theo Quyết định số 13/2010/QĐ-

UBND ngày 21/7/20210 của UBND tỉnh về việc phân cấp công tác quản lý khai 

thác, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định và các quy 

định hiện hành (Điều 33 Luật Thủy lợi năm 2017; chương III - Nghị  định  số  

96/2018/NĐ-CP  ngày  30/6/2018  của  Chính  phủ (lưu ý điểm b, khoản 1, Điều 

12); Điều 15, 16, 17 - Thông tư số  05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ 

NN&PTNT ...). Trên cơ sở thực tế tại địa phương, đề nghị UBND các xã, thị trấn 

báo cáo các nội dung: 

-  Các khó khăn, vướng mắc về phân cấp quản lý công trình thủy lợi, điểm 

giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định hiện nay; đề xuất, kiến nghị 

(trong đó có  đề  xuất  điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định 

hiện hành ở các văn bản nêu trên). 

- Thống kê diện tích phục trách của “Cống đầu kênh cấp III” hiện nay theo 

Biểu số 01 đính kèm văn bản này. 

- Thống kê số  lượng trạm bơm điện cố định hiện nay do địa phương quản lý 

sử dụng theo Biểu số 02 đính kèm văn bản này.  



  

2. Thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở 

Báo cáo kết quả thành lập củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở tính đến ngày 

31/8/2021 theo “Hướng dẫn thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở theo Điều 30 

Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT”. 

Nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Kèm theo Biểu số 03. 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm, tổ chức thực hiện và gửi báo cáo 

về phòng Nông nghiệp và PTNT (Email: phongnongnghiephaihau@gmail.com) 

trước ngày 05/9/2021 để tổng hợp báo cáo UBND huyện./. 
 

Nơi nhận:                                                                  
- Như trên 

- Lưu: NN. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
  

 
 

Vũ Văn Luyện 
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