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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển 
thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 77/2018/NĐ-
CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy 
lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh 
xem xét ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, 
thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
giai đoạn 2021-2025, với các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 205/2016/NQ-
HĐND NGÀY 26/04/2016 CỦA HĐND TỈNH KHÓA VIII

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND ngày 
26/04/2016 về Cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy 
lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Chương trình) đã đạt 
được kết quả, cụ thể:

1. Kết quả thực hiện:
Trong giai đoạn từ 2016-2020 bằng nhiều nguồn vốn khác nhau các địa 

phương đã thực hiện Chương trình đạt kết quả:
- Thuỷ lợi nhỏ: 306 công trình (nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới), vượt 

so với mục tiêu Nghị quyết (theo mục tiêu Nghị quyết là 50 công trình); đảm 
bảo phục vụ tưới ổn định cho 3.583,39 ha với tổng kinh phí là 385,83 tỷ đồng, 
trong đó tỉnh phân bổ là 279,09 tỷ đồng.

- Thuỷ lợi đất màu: 123 công trình, vượt so với mục tiêu Nghị quyết (theo 
mục tiêu Nghị quyết là 50 công trình), phục vụ tưới cho 1.756 ha với tổng kinh 
phí 129,11 tỷ đồng; trong đó tỉnh phân bổ là 90,90 tỷ đồng.

- Kiên cố hoá kênh mương loại III: Thực hiện kiên cố trên 827,71 km (kênh 
mương loại III, nội đồng và kênh từ các công trình thủy lợi nhỏ), vượt so với 
Nghị quyết (theo mục tiêu Nghị quyết là 500km), phục vụ tưới ổn định cho trên 
17.039,16 ha, với tổng kinh phí là 799,80 tỷ đồng; trong đó tỉnh phân bổ là 507,43 
tỷ đồng.

2. Tình hình nguồn vốn thực hiện:
Giai đoạn từ năm 2016-2020, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tổng kinh 

phí để thực hiện Chương trình là 1.314,74 tỷ đồng, trong đó:
- Nguồn vốn UBND tỉnh phân bổ tổng cộng là 877,42 tỷ đồng cho các địa 
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phương, đơn vị thực hiện Chương trình, các nguồn vốn bao gồm:
+ Ngân sách tỉnh là: 451,78 tỷ đồng (đã phân bổ được 408 tỷ đồng (năm 

2016 là 45 tỷ đồng, năm 2017 là 60 tỷ đồng, năm 2018 là 34 tỷ đồng, năm 2019 
là 94 tỷ đồng, năm 2020 là 175 tỷ đồng).

+ Vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông 
thôn mới và các nguồn vốn khác của tỉnh phân bổ là 425,64 tỷ đồng.

- Các địa phương, đơn vị tranh thủ lồng ghép nhiều nguồn vốn hợp pháp 
khác nhau như: ngân sách địa phương, HTX, nhân dân đóng góp và các nguồn vốn 
ODA, nguồn thuộc Chương trình miền núi, biên giới, hải đảo (134, 135, 30A, 
257…) với kinh phí là: 437,32 tỷ đồng (chiếm 33,26%).

3. Đánh giá chung về kết quả thực hiện:
Trong 5 năm qua, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự 

hưởng ứng tích cực của người dân, Chương trình đã đạt được những kết quả 
nhất định, thể hiện qua hiệu quả các công trình thuỷ lợi được phát huy ngày càng 
cao, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa cao (đạt 67%, vượt so với mục tiêu của 
Nghị quyết là 60%), hạn chế hư hỏng do mưa lũ, giảm tổn thất nước trên kênh, 
đất sản xuất nông nghiệp được đảm bảo tưới ổn định. Riêng đối với các công 
trình thủy lợi hóa đất màu đã tạo ra những cánh đồng rau, màu đem lại giá trị 
kinh tế lớn, phục vụ nước tưới chủ động cho những cánh đồng đất bãi bồi, vùng 
đất cát vốn trước đây chủ yếu phụ thuộc nước trời, điển hình tại các địa phương 
như: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, từ đó góp phần hoàn thiện Đề 
án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới 
của các xã đến năm 2020.

4. Một số hạn chế, nguyên nhân:
4.1. Hạn chế:
- Việc thực hiện phương châm “Nhân dân thực hiện, Nhà nước hỗ trợ” đối 

với đầu tư kênh mương loại III ở nhiều địa phương còn rất nhiều hạn chế, nguồn 
vốn để đầu tư chủ yếu từ ngân sách nhà nước, hầu như rất ít có sự đóng góp của 
nhân dân.

- Hệ thống thủy lợi phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa cao.
- Một số công trình có suất đầu tư khá cao, gây lãng phí.
- Việc thực hiện kiên cố kênh áp dụng theo thiết kế mẫu chưa cao.
- Một số công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư xây dựng xong nhưng không 

thể đáp ứng đủ nhu cầu cấp tưới nước.
4.2. Nguyên nhân
- Công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tại các 

địa phương còn yếu, dẫn đến mức đóng góp để thực hiện Chương trình của 
người hưởng lợi thấp, có một số nơi người dân hầu như không đóng góp. Những 
địa phương có tổ chức HTX nông nghiệp hoạt động mạnh thường trả thay phần 
kinh phí đóng góp của nhân dân. 

- Một số địa phương hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ, còn 
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manh mún; việc triển khai thúc đẩy tích tụ và tập trung ruộng đất cho sản xuất 
nông nghiệp vẫn còn thấp.

- Một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc áp dụng thiết kế mẫu 
về kênh hở, kênh ống kín và lập dự toán kênh mương loại III theo quy định, vẫn 
còn thuê các doanh nghiệp thực hiện nên có tuyến giá thành cao đã ảnh hưởng 
khả năng huy động tài chính để kiên cố các tuyến tiếp theo.

- Đối với khu vực miền núi địa hình phức tạp, việc thi công khó khăn tốn 
kém nên làm gia tăng giá trị xây lắp công trình.

- Việc điều tra khảo sát bước đầu để xây dựng kế hoạch đầu tư ở một số địa 
phương chưa được quan tâm nên một số công trình đầu tư xong không phát huy 
hiệu quả, gây lãng phí.

5. Một số vấn đề vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện:
- Khó khăn về nguồn vốn đối ứng của địa phương; đặc biệt ở các huyện 

miền núi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thu nhập người dân còn 
thấp, trong khi đó nguồn tài chính ở các hợp tác xã còn hạn hẹp nên việc đối ứng 
thực hiện công trình rất khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn tỉnh và 
huyện phân bổ hằng năm.

- Một số địa phương chưa nghiêm túc trong công tác báo cáo, chưa có sự 
thống nhất trong công tác lập kế hoạch đầu tư (nhiều đầu mối gửi tờ trình kế 
hoạch và không tập trung) cho năm sau, từ đó gây khó khăn cho công tác quản 
lý, theo dõi, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình ở cấp tỉnh.

- Sự phối, kết hợp giữa các cơ quan đơn vị từ cấp huyện đến cấp xã, giữa cấp 
huyện với các ngành của tỉnh chưa chặt chẽ, nên hạn chế trong công tác tham mưu, 
điều hành thực hiện chương trình có hiệu quả. Phòng Nông nghiệp và PTNT 
(Phòng Kinh tế) ở một số địa phương là cơ quan tham mưu quản lý thực hiện 
Chương trình nhưng không được thông tin tình hình phân bổ vốn và danh mục 
công trình do xã hoặc các Phòng, ban khác làm chủ đầu tư nên khó khăn trong công 
tác chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp, báo cáo.

II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND ngày 

26/04/2016 về Cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy 
lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 đã góp phần đáng kể trong việc 
ổn định và mở rộng diện tích sản xuất được tưới chủ động, tiết kiệm nguồn nước 
kết hợp giao thông nội đồng, tạo cảnh quan môi trường, hình thành nên những 
cánh đồng sản xuất lớn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập, từng bước 
nâng cao đời sống của nhân dân nông thôn trong tỉnh.

- Theo kết quả thống kê khối lượng công trình thủy lợi (TLN, TLĐM, 
KCHKM) trên địa bàn tỉnh, cụ thể: tổng chiều dài kênh mương các loại khoảng 
3.734 km, đã kiên cố 2.502,49 km (đạt 67,02%), còn lại khoảng 1.233 km chưa 
được kiên cố (trong đó có: 12,8 km kênh loại I; 60,5 km kênh loại II và gần 
1.160 km kênh loại III, kênh nội đồng); hàng trăm công trình thủy lợi nhỏ, thủy 
lợi đất màu và hệ thống công trình tưới tiên tiến tiết kiệm nước cần được đầu tư, 
nâng cấp, sửa chữa.
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- Tăng cường đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, nhằm nâng cao 
giá trị kinh tế trên các cánh đồng canh tác.

- Hỗ trợ cơ chế đầu tư đối với các công trình áp dụng mô hình tưới tiên 
tiến tiết kiệm nước, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và sự thiếu hụt nguồn 
nước, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên hiện nay.

- Việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, xây dựng các cánh đồng mẫu, giao 
thông nội đồng trước nhu cầu thực tế phục vụ cho xây dựng xã nông thôn mới 
hiện nay là rất lớn, đòi hỏi cần có kế hoạch đầu tư dài hạn và xuyên suốt.

Từ các vấn đề đặt ra nêu trên, để tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng hoàn 
thiện công trình hạ tầng nông thôn gắn với việc triển khai thực hiện Chương 
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, do đó việc tiếp tục đầu tư và xây dựng Quy định 
chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 
kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 là hết sức cần 
thiết, phù hợp với thực tiễn và các quy định của Nhà nước.

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
- Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;
- Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ 

quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 
kiệm nước.

IV. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 
THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích
Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.
2. Quan điểm chỉ đạo
Nghị quyết này phải đảm bảo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục 

xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo thực hiện đúng quy 
định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản; quy định chính sách 
hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 phù hợp với quy định của 
Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ; công khai, dân 
chủ, minh bạch trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết cũng như quá 
trình triển khai thực hiện Nghị quyết sau khi ban hành.  

V. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với 

các ngành và địa phương tiến hành rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện 
Chương trình thời gian qua, trên cơ sở đó xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định 
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chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 
kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với 
tình hình thực tế. 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch 
và Đầu tư, UBND các huyện: Núi Thành, Bắc Trà My, Nông Sơn, Nam Giang, 
Phước Sơn, Tây Giang, Thăng Bình và Văn phòng Điều phối nông thôn mới 
tỉnh; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp 
ngày 18/11/2020 và ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã tổng hợp, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết tham 
mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

VI. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục 
Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với 09 Điều, trong đó:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;
Điều 2. Giải thích từ ngữ;
Điều 3. Mục tiêu, khối lượng thực hiện giai đoạn 2021 – 2025;
Điều 4. Chính sách hỗ trợ đặc thù đầu tư về kiên cố hoá kênh mương;
Điều 5. Chính sách hỗ trợ đầu tư về phát triển thủy lợi nhỏ;
Điều 6. Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;
Điều 7. Nhu cầu nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025;
Điều 8. Nguồn vốn hỗ trợ;
Điều 9. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết (Chi tiết tại dự thảo Nghị 

quyết kèm theo)
(Kèm theo dự thảo Nghị quyết và các hồ sơ liên quan)

         UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua và ban hành Nghị 
quyết để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT,TH, KTTH, KTN.

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

daky]
Hồ Quang Bửu
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