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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả thực hiện Chƣơng trình kiên cố hóa kênh mƣơng,  

thủy lợi đất màu, thủy lợi nhỏ theo Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND giai 

đoạn 2016-2020 và đề xuất tiếp tục Chƣơng trình giai đoạn 2021-2025  
 

 

Cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu, thủy lợi nhỏ 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Chương trình) được Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành tại Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND 

ngày 26/04/2016 (Nghị quyết 205) và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

1886/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết số 

205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh khóa VIII; Sở Nông 

nghiệp và PTNT báo cáo, đánh giá kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực 

hiện từ giai đoạn 2016-2020 và đề xuất các nội dung để tiếp tục Chương trình 

cho giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU NGHỊ QUYẾT 205 

1. Về kiên cố hóa kênh mương loại III: 

Kiên cố ít nhất 500 km, với kinh phí khoảng 500 tỷ đồng. Bình quân mỗi 

năm kiên cố ít nhất 100 km, với kinh phí 100 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ 

trợ khoảng 70 tỷ đồng, ngân sách địa phương, đóng góp của hợp tác xã và nhân dân 

khoảng 30 tỷ đồng 

Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ kênh mương được kiên cố đạt 60% và đến năm 

2025 đạt 70%. 

2. Về thuỷ lợi đất màu:  

Đầu tư xây dựng trên 50 công trình thuỷ lợi đất màu, với kinh phí khoảng 

50 tỷ đồng; bình quân mỗi năm đầu tư 10 công trình, với ngân sách tỉnh hỗ trợ 

khoảng 10 tỷ đồng. 

3. Về thủy lợi nhỏ:  

Đầu tư xây dựng 50 công trình thuỷ lợi nhỏ (nâng cấp, sửa chữa và xây 

dựng mới), với kinh phí khoảng 150 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm đầu tư 10 công 

trình, với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 

24,6 tỷ đồng, còn lại địa phương bố trí lồng ghép nguồn vốn từ các dự án, chương 

trình khác.  

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ QUYẾT 

205, GIAI ĐOẠN 2016-2020 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chương trình đã đạt được kết quả, cụ thể: 
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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 sau: 

- Thuỷ lợi nhỏ: 306 công trình (nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới), vượt 

so với mục tiêu Nghị quyết (theo NQ 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 

NQ 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 NQ 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. 

 (Kết quả thực hiện giai đoạn 2016-2020 kèm theo các Phụ lục: 

 Phụ lục 1: Bảng tổng hợp kết quả thực hiện giai đoạn 2016-2020 

 Phụ lục 2: Tổng hợp kết quả thực hiện phân theo từng năm 

 Phụ lục 2A: Tổng hợp chi tiết kết quả theo từng năm nguồn vốn NQ205 

 Phụ lục 2B: Tổng hợp chi tiết kết quả theo từng năm nguồn vốn lồng ghép) 

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 

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 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 kết quả thực hiện Nghị quyết 205 

(Kèm theo Phụ lục 3. Đánh giá kết quả Nghị quyết 205) 

4. Đánh giá chung về kết quả thực hiện. 

Để Chương trình đạt được những kết quả như trên đó là nhờ vào sự quan 

tâm của các ngành ở tỉnh, tích cực của UBND các cấp đã chủ động lồng ghép 

nhiều nguồn vốn đầu tư khác nhau, ngoài ra không thể thiếu đi sự phối hợp, 

hưởng ứng của nhân dân. Trong 5 năm qua, Chương trình đã đạt được những kết 
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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. 

 5. Một số hạn chế, nguyên nhân. 

 5.1. 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. 

 5.2. 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 

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. 

6. Một số vấn đề vƣớng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện: 
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- 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. 

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ   
Để từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, tiết kiệm nguồn 

nước, chủ động thích ứng, ứng phó hiệu quả với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 

mặn và biến đổi khí hậu; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng 

bằng các công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; đáp ứng nhu cầu của các địa 

phương trong việc xây dựng Chương trình MTQG XD NTM trong giai đoạn tiếp 

theo; Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất và kiến nghị một số nội dung sau: 

1. Kính đề nghị UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành thông 

qua Quy định 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 trên cơ sở 

Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ và chính sách hỗ 

trợ đặc thù trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương (quy định tại Điều 11 

Nghị định số 77/2018/NĐ-CP). Hiện nay, các nội dung hồ sơ liên quan về dự 

thảo Nghị quyết cơ bản đã hoàn thành sau khi đã được lấy ý kiến các địa 

phương, Sở, ban, ngành; đã được Sở Tư pháp thẩm định và đã lấy ý kiến thống 

nhất của các thành viên UBND tỉnh thông qua.   

2. Ngoài ra, để triển khai thực hiện Chương trình trong điều kiện hiện nay 

đảm bảo kế hoạch đề ra, cần phải có sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, địa 

phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

- Đề nghị các địa phương cần tổ chức khảo sát, lập quy hoạch phát triển 

sản xuất gắn với đầu tư hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn đảm bảo hoàn chỉnh và 

đồng bộ, để từ đó có cơ sở bố trí kinh phí thực hiện hằng năm (yêu cầu cần lập 

kế hoạch chi tiết có từng danh mục cụ thể cho từng năm).  

- Hằng năm, việc giao kế hoạch, cấp phát kinh phí, tổ chức thực hiện phải 

được kiểm soát chặt chẽ; theo đó UBND các huyện, thị xã, thành phố phải báo 

cáo UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Chi cục Thủy lợi 

tỉnh), Sở Tài chính, Sở Kế hoạch ngay từ tháng 10 năm trước; công trình trước 

khi triển khai thực hiện phải được Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất danh 

mục, thẩm định, thỏa thuận trước khi thực hiện.  



5 
 

 -  - 
 

 - Các địa phương nên áp dụng các bộ thiết kế mẫu và lập dự toán về kiên 

cố kênh đối với cả kênh kín và kênh hở để giảm giá thành công trình; cần tổ 

chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo tình hình, kết quả, kế hoạch 

thực hiện Chương trình từng năm về Sở Nông nghiệp và  PTNT trong Quý IV 

để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

- Ở địa phương có nhiều nguồn vốn của nhiều chương trình, dự án khác 

nhau đầu tư cho phát triển thủy lợi, tuy nhiên công tác tổng hợp, báo cáo hằng 

năm ở một số địa phương chưa được quan tâm, chưa đầy đủ do phân cấp quản lý 

dự án ở địa phương (phân cấp cho xã, phòng NN&PTNT, các BQL dự án…). 

Do đó, đề nghị giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, 

thị xã, thành phố là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm quản lý thực hiện Chương 

trình ở địa phương (từ tổng hợp báo cáo đến xây dựng kế hoạch), chính quyền 

xã và nhân dân giám sát quá trình thực hiện. Riêng đối với kiên cố hoá kênh 

mương, nếu các xã có đủ điều kiện, năng lực thì có thể được giao tự quản lý và 

cùng với nhân dân địa phương thực hiện dự án; tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát các dự án do xã làm chủ đầu tư để công trình đảm bảo chất lượng. 

IV. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT GIAI ĐOẠN 

2021-2025 

Từ kết quả qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nêu trên và nhu cầu của các địa phương 

trong giai đoạn tiếp theo, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành 

Nghị quyết mới trên cơ sở Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của 

chính phủ và các chính sách đặc thù khác ở địa phương để xây dựng cơ chế thực 

hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước, giai đoạn (2021-2025) (gọi tắt là Chương trình) 

1. Cơ sở để xây dựng mục tiêu Nghị quyết mới giai đoạn 2021-2025:  

- Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ 

về việc quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước. 

- Theo nhu cầu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

- Dựa theo kết quả thực hiện Chương trình KCHKM, TLN, TLĐM (về 

khối lượng và kinh phí đầu tư) trong 5 năm qua. 

- Theo kết quả thống kê khối lượng công trình thủy lợi (TLN, TLĐM, 

KCHKM) còn lại trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư kiên cố: tổng chiều dài 

kênh mương các loại trên toàn tỉnh hiện nay là 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: 12,8 km kênh loại I; 60,5 km kênh loại II và gần 1.160 km kênh loại III, 

kênh nội đồng); trên 150 công trình thủy lợi nhỏ, 50 công trình TLĐM và hơn 

200 công trình tưới tiên tiến tiết kiệm nước cần được đầu tư. 

- 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. 
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- 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. 

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

a) Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bao gồm: 

Đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp công trình tích trữ nước, hệ thống tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước, trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương đáp ứng yêu 

cầu tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; trong đó, các 

huyện, xã triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh được chia ra các 

khu vực sau: 

- Khu vực I: Gồm các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Điện 

Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Núi Thành. 

- Khu vực II: Gồm các huyện miền núi thấp: Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông 

Sơn. 

- Khu vực III: Gồm các huyện miền núi cao: Đông Giang, Nam Giang, 

Phước Sơn, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My. 

b) Đối tượng áp dụng 

Quy định áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức thủy 

lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở (sau đây gọi là tổ 

chức, cá nhân) có liên quan trong đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

3. Giải thích từ ngữ  

a) Thủy lợi nhỏ là công trình thủy lợi có nhiệm vụ tích trữ nước, cấp nước, 

tưới, tiêu, thoát nước có quy mô nhỏ hơn: 20 ha đối với vùng miền núi; 50 ha 

đối với vùng Trung du và 100 ha đối với vùng đồng bằng; các công trình thủy 

lợi nhỏ đặc thù trên địa bàn tỉnh được quy định ở đây như: đập dâng, trạm bơm 

điện, ao thu gom nước nhỉ, cống và thủy lợi cho vùng đất màu. 

b) Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng là việc áp dụng quy trình kỹ 

thuật và thiết bị tiên tiến để tưới theo phương pháp nhỏ giọt, phun mưa, tưới 

ngầm, bảo đảm cấp nước theo nhu cầu của cây trồng cạn hoặc tưới ướt - khô xen 

kẽ cho cây lúa phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng kết hợp với các biện pháp 

canh tác tiên tiến trong nông nghiệp. 

c) Thủy lợi nội đồng là gồm các công trình kênh, mương, rạch, đường ống 

dẫn nước tưới, tiêu trong phạm vi từ điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 

đến khu đất canh tác. 
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4. Mục tiêu, khối lƣợng thực hiện từ năm 2021 đến 2025: 

4.1. Mục tiêu chung:  

Nâng cao hiệu quả phục vụ của hệ thống công trình thủy lợi theo hướng 

nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; trong đó ưu tiên đầu tư những 

khu vực có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn, các xã nông thôn mới, các cánh 

đồng dồn điền đổi thửa, cánh đồng mẫu và các khu vực sản phẩm nông nghiệp 

chiếm tỷ trọng cao trong tổng sản phẩm của địa phương, từng bước chuyển đổi 

sang cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao, áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn và xây dựng 

nông thôn mới, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra hiện nay. 

4.2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Về kiên cố hoá kênh mƣơng (thuộc hệ thống thủy lợi nội đồng): Đầu 

tư kiên cố hoá kênh mương nhằm ổn định công trình, tăng khả năng chống chịu với 

thiên tai, giảm tổn thất nước trên kênh, giảm chi phí duy tu bảo dưỡng kênh, gắn 

với việc phát triển giao thông nội đồng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn. 

- Thực hiện đầu tư kiên cố ít nhất 200 km, bình quân mỗi năm kiên cố 40 km 

- Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ kênh mương được kiên cố đạt trên 70 % và 

đến năm 2030 đạt 80%. 

b) Về thuỷ lợi nhỏ (đập dâng, trạm bơm, ao thu nước nhỉ, cống và thủy lợi 

cho vùng đất màu): Nâng cao năng lực phục vụ các công trình thủy lợi hiện có; ổn 

định tưới diện tích lúa chủ động nước tại các địa phương trung du miền núi trên 

cơ sở Quy hoạch thủy lợi của Tỉnh đã được duyệt. 

Đầu tư xây dựng 25 công trình thuỷ lợi nhỏ (nâng cấp, sửa chữa và xây 

dựng mới), bình quân mỗi năm đầu tư 05 công trình.  

c) Về tƣới tiên tiến, tiết kiệm nƣớc: Áp dụng mô hình tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước (công trình tưới ngầm, tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt), đảm bảo nguồn 

nước phục vụ tưới cho cây màu, cây trồng cạn góp phần tăng thu nhập, nâng cao 

đời sống nhân dân. 

Số lượng công trình đầu tư trên cơ sở đề xuất hằng năm của mỗi địa 

phương, đơn vị và Quy hoạch thủy lợi của tỉnh. Theo đó, Chương trình dự kiến 

đầu tư xây dựng trên 50 công trình, bình quân mỗi năm đầu tư 10 công trình. 

(Kèm theo Phụ lục 4A,B,C,D: Nhu cầu của các địa phương, đơn vị đầu tư giai 

đoạn 2021-2025 và theo Quy hoạch thủy lợi) 

5. Chính sách và cơ chế đầu tƣ thực hiện Chƣơng trình từ năm 2021 

đến 2025 

 5.1. Chính sách hỗ trợ đặc thù đầu tƣ về kiên cố hoá kênh mƣơng 

a) Nội dung chính sách hỗ trợ 

- Khu vực I: Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư là 70 % tổng giá trị đầu tư công 

trình; ngân sách cấp huyện hỗ trợ là 30 %. 
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- Khu vực II: Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư là 90 % tổng giá trị đầu tư công 

trình; ngân sách cấp huyện hỗ trợ là 10 %. 

- Khu vực III: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100 % tổng giá trị đầu tư công trình. 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đối với các dự án do Công ty TNHH 

MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý.  

b) Phần kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng do địa phương và nhân dân 

đóng góp thực hiện. 

5.2. Chính sách hỗ trợ đầu tƣ về phát triển thủy lợi nhỏ 

a) Nội dung chính sách hỗ trợ: 

- Khu vực I: Ngân sách tỉnh phân bổ hỗ trợ tối đa 70% tổng mức đầu tư xây 

dựng, nhưng không quá 03 tỷ đồng/công trình. Phần kinh phí còn lại do ngân 

sách cấp huyện hỗ trợ. 

- Khu vực II : Ngân sách tỉnh phân bổ hỗ trợ tối đa 90% tổng mức đầu tư 

xây dựng, nhưng không quá 03 tỷ đồng/công trình. Phần kinh phí còn lại do 

ngân sách cấp huyện hỗ trợ. 

- Khu vực III : Ngân sách tỉnh phân bổ hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư xây 

dựng và mức hỗ trợ tối đa 03 tỷ đồng/công trình. 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí đối với các dự án do Công ty TNHH 

MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý và mức hỗ trợ tối đa 03 tỷ 

đồng/công trình. 

b) Phần kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng do địa phương và nhân dân 

đóng góp thực hiện. 

5.3. Chính sách hỗ trợ đầu tƣ công trình tƣới tiên tiến, tiết kiệm nƣớc  

a) Nội dung chính sách hỗ trợ: 

- Khu vực I: Ngân sách tỉnh phân bổ hỗ trợ tối đa 50% tổng mức đầu tư xây 

dựng và mức hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/01ha.  

- Khu vực II: Ngân sách tỉnh phân bổ hỗ trợ tối đa 70% tổng mức đầu tư 

xây dựng và mức hỗ trợ không quá 60 triệu đồng/01ha. 

- Khu vực III: Ngân sách tỉnh phân bổ hỗ trợ 90% tổng mức đầu tư xây 

dựng và mức hỗ trợ không quá 80 triệu đồng/01ha. 

- Hỗ trợ san phẵng đồng ruộng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 50% chi phí để 

san phẳng đồng ruộng đối với các khu vực, mức hỗ trợ không quá 10 triệu 

đồng/01ha. 

d) Phần kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng do địa phương và nhân dân 

đóng góp thực hiện. 

c) Điều kiện hỗ trợ 

- Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng ở cấp xã. 

- Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên đối với Khu 

vực I và 0,1 ha trở lên đối với Khu vực II và Khu vực III; việc hỗ trợ cho cá 

nhân phải được thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở. 
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- Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 ha trở lên 

đối với Khu vực I và 01 ha trở lên đối với Khu vực II và Khu vực III; đồng thời 

phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất. 

- Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các loại cây trồng là cây 

chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp nhu cầu thị trường và thích 

ứng với biến đổi khí hậu: Theo danh mục quy định sản phẩm, cây trồng chủ lực 

của địa phương, Tỉnh và Quốc gia được phê duyệt. 

6. Nhu cầu nguồn vốn đầu tƣ giai đoạn 2021-2025 

6.1. Đối với kiên cố hóa kênh mƣơng. 

Tổng nguồn vốn đầu tư kiên cố hóa kênh giai đoạn 2021-2025 là khoảng 

200 tỷ đồng; bình quân mỗi năm là 40 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh phân bổ 

hỗ trợ khoảng 32 tỷ đồng, ngân sách địa phương đóng góp là 08 tỷ đồng. 

6.2. Đối với thủy lợi nhỏ. 

Tổng nguồn vốn hỗ trợ công trình thủy lợi nhỏ trong giai đoạn từ năm 

2021 đến 2025 là khoảng 75 tỷ đồng; bình quân mỗi năm là 15 tỷ đồng; trong đó 

ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 12 tỷ đồng, còn lại địa phương bố trí lồng ghép các 

nguồn vốn để hỗ trợ. 

6.3. Đối với hỗ trợ công trình tƣới tiên tiến, tiết kiệm nƣớc 

Dự kiến tổng nguồn vốn hỗ trợ công trình tưới tiên tiến tiết kiệm nước 

giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 là khoảng 50 tỷ đồng; bình quân mỗi năm là 10 

tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 06 tỷ đồng, còn lại địa phương, 

tổ chức, cá nhân đối ứng hoặc bố trí lồng ghép nguồn vốn từ các dự án, chương 

trình khác. 

7. Phân kỳ đầu tƣ nhƣ sau: (Kèm theo Phụ lục 5) 

Tổng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình giai đoạn 2021-2025 dự 

kiến tối thiểu là 250 tỷ đồng, trung bình mỗi năm hỗ trợ tối thiểu là 50 tỷ đồng. 

8. Giải pháp thực hiện. 

 - Tập trung đầu tư xây dựng cho các khu vực dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi 

cây trồng; khu vực hạn hán, vùng khó khăn nguồn nước, các khu vực cuối kênh, 

các cánh đồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

 - Đầu tư đối với các khu vực canh tác cây trồng có giá trị kinh tế, áp dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước vào sản xuất. 

 - Tập trung đầu tư cho các xã đang phấn đấu về đích xây dựng Chương 

trình Nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. 

9. Nguồn vốn: 

 1. Nguồn Ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương thực 

hiện chính sách thông qua chương trình, dự án trực tiếp hoặc lồng ghép trong 

các chương trình, dự án có liên quan. 

 2. Nguồn ngân sách hằng năm của tỉnh. 

 3. Nguồn ngân sách cấp huyện và các nguồn vốn khác (doanh nghiệp, 

HTX…). 
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10. Tổ chức thực hiện. 

10.1. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

- Thực hiện việc rà soát danh mục đầu tư trên cơ sở nhu cầu cấp thiết của 

các địa phương, tổ chức thủy lợi cơ sở, trong đó chú ý một số nội dung như: phù 

hợp và nằm trong quy hoạch chung về phát triển thủy lợi của tỉnh và xã nông 

thôn mới; ưu tiên thực hiện đối với các cánh đồng dồn điền đổi thửa, cánh đồng 

chuyển đổi; đối với các công trình đập dâng phải thực hiện kiểm tra, đo đạc 

dòng chảy tối thiểu; đối với các trạm bơm nguồn nước cơ bản đảm bảo tưới…; 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục theo thứ tự ưu tiên, trong đó thể 

hiện các nguồn vốn lồng ghép, vốn đối ứng trước khi gửi kế hoạch về Sở Nông 

nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Thời hạn gửi kế hoạch trước 

ngày 30/10 hằng năm. 

- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) là cơ quan chủ trì, 

đầu mối ở cấp huyện, tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Chương 

trình ở địa phương và báo cáo kết quả thực hiện hằng năm về Sở Nông nghiệp 

và PTNT theo quy định. 

- Thành lập Ban điều hành Chương trình ở cấp huyện để theo dõi, giám sát 

quá trình triển khai thực hiện. 

10.2. Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Là cơ quan thường trực Ban điều hành Chương trình của tỉnh (giao Chi 

cục Thủy lợi là Văn phòng thường trực); chủ trì, tham mưu và có trách nhiệm 

theo dõi, kiểm tra, thống nhất kế hoạch, danh mục đầu tư của các địa phương, 

đơn vị để tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh hằng năm.  

- Phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu trình 

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình 

giai đoạn 2021-2025.  

10.3. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở Tài Chính: phối hợp với các Sở Nông 

nghiệp và PTNT và các ngành liên quan, cân đối nguồn vốn ngân sách hằng năm 

đề xuất UBND tỉnh kế hoạch hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình. 

10.4. Các Sở, Ban, ngành có liên quan tham gia Ban điều hành 

Chƣơng trình: có trách nhiệm theo dõi, giám sát và đôn đốc thực hiện Chương 

trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 

kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu, thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh theo 

Nghị quyết 205/2016/NQ-HĐND ngày 26/04/2016; đề xuất thực hiện Chương 

trình hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước, giai đoạn (2021-2025). 

 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam kính báo cáo./.                

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- TT HĐND (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Thuỷ lợi; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 



Số 

tuyến

Chiều 

dài kiên 

cố

(m)

Diện 

tích 

tƣới

(ha)

Tổng vốn  

 (triệu 

đồng)

Vốn tỉnh

(triệu 

đồng)

Số 

lƣợng 

công 

trình

Chiều 

dài 

kiên cố

(m)

Diện 

tích 

tƣới  

(ha)

Tổng vốn 

(triệu 

đồng)

Vốn tỉnh

(triệu 

đồng)

Số 

lƣợng 

công 

trình

Diện 

tích 

tƣới 

(ha)

Tổng 

vốn 

(triệu 

đồng)

Vốn 

tỉnh

(triệu 

đồng)

Tổng vốn 

đầu tƣ
Vốn tỉnh

1 Núi Thành 91 63.882 1.993 82.078 29.830 44 3.212 225 26.389 1.779 27 149 19.090 5.018 127.558 36.627

2 Đông Giang 0 0 0 0 0 19 10.721 62 16.868 15.436 0 0 0 0 16.868 15.436

3 Hiệp Đức 29 19.967 310 23.166 21.500 12 19.133 198 22.424 19.999 0 0 0 0 45.590 41.499

4 Nam Giang 10 4.666 33 6.237 4.790 4 1.535 23 5.919 5.327 0 0 0 0 12.156 10.117

5 Đại Lộc 81 58.133 1.592 54.072 41.309 15 1.822 259 16.566 6.290 22 516 23.192 23.192 93.830 70.790

6 Bắc Trà My 29 5.175 127 17.271 15.639 51 6.017 230 34.122 30.382 0 0 0 0 51.393 46.020

7 Hội An 31 14.422 476 18.806 6.046 1 0 50 570 400 1 8 740 440 20.116 6.886

8 Duy Xuyên 114 134.980 0 131.170 93.869 32 0 794 45.061 28.535 16 43 20.062 10.726 196.292 133.130

9 Phước Sơn 6 2.312 64 2.676 2.377 18 12.512 120 24.456 17.962 0 0 0 0 27.132 20.339

10 Nam Trà My 3 1.851 11 3.176 2.862 17 14.396 72 26.573 23.891 0 0 0 0 29.750 26.753

11 Tây Giang 8 7.488 36 8.545 6.740 5 6.567 14 10.378 7.576 0 0 0 0 18.923 14.316

12 Phú Ninh 26 31.594 589 29.855 16.634 14 3.445 332 25.917 20.059 3 30 4.313 4.313 60.084 41.006

13 Tiên Phước 14 9.353 96 10.126 9.074 16 21.868 325 41.436 36.004 0 0 0 0 51.562 45.078

14 Quế Sơn 184 120.625 2.386 181.306 126.577 17 4.236 497 21.323 11.390 6 132 7.105 5.315 209.734 143.282

15 Tam Kỳ 19 30.800 431 31.908 19.145 3 0 97 6.662 5.054 5 210 14.997 9.182 53.567 33.380

16 Thăng Bình 158 125.495 0 122.440 73.557 11 0 0 13.502 12.263 17 297 17.966 17.544 153.908 103.364

17 Điện Bàn 173 62.275 8.146 56.940 20.291 15 0 277 33.417 23.642 21 296 16.495 10.019 106.852 53.951

18 Nông Sơn 15 18.022 491 15.394 12.561 9 0 10 11.450 10.305 5 75 5.149 5.149 31.993 28.015

19 Công ty thủy lợi 7 11.208 258 4.630 4.630 3 0 0 2.800 2.800 0 0 0 0 7.430 7.430

998 722.247 17.039 799.796 507.430 306 105.464 3.583,4 385.832 279.093 123 1.756 129.108 90.898 1.314.737 877.421

Thủy lợi hóa đất màuThủy lợi nhỏ

Phụ lục 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH KCHKM, TLN, TLHĐM GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-SNN&PTNT, ngày     /       /2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Tổng cộng

TT
Huyện, thành 

phố

Kiên cố hóa kênh mƣơng Nguồn vốn (tr. đồng)



 Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

 Chiều 

dài (km) 

 diện tích 

(ha) 

 KP thực 

hiện 

(tỷ đồng) 

 Tỉnh 

phân bổ

(tỷ đồng) 

 Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

 Chiều 

dài (km) 

 diện tích 

(ha) 

 KP thực 

hiện 

(tỷ đồng) 

 Tỉnh 

phân bổ

(tỷ đồng) 

 Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

 Chiều 

dài (km) 

 diện tích 

(ha) 

 KP thực 

hiện 

(tỷ đồng) 

 Tỉnh 

phân bổ

(tỷ đồng) 

 Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

 Chiều 

dài (km) 

 diện tích 

(ha) 

 KP thực 

hiện 

(tỷ đồng) 

 Tỉnh 

phân bổ

(tỷ đồng) 

I  Năm 2016 11          7,91        617,00       19,14      14,75      3           -         70,00         3,14        2,95        48           40,10      883,50       35,82      26,96      62           48,01      1.570,50    58,10      44,66       

    1  Núi Thành            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                2         3,09           86,00         3,46         3,03              2         3,09           86,00         3,46          3,03 

    2  Đông Giang             2         2,82           14,00         2,20         1,98           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                2         2,82           14,00         2,20          1,98 

    3  Hiệp Đức             1             -             10,50         1,25         1,00           -               -                  -               -               -                1         0,64             7,00         0,53         0,52              2         0,64           17,50         1,78          1,52 

    4  Nam Giang            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                2         1,63             8,00         1,75         1,57              2         1,63             8,00         1,75          1,57 

    5  Đại Lộc             1             -             20,00         2,50         1,75             1             -             50,00         1,28         1,28              4         5,12         150,00         3,28         2,45              6         5,12         220,00         7,06          5,48 

    6  Bắc Trà My             1         1,00             3,50         0,57         0,51           -               -                  -               -               -                1         1,12             7,00         1,10         0,99              2         2,11           10,50         1,67          1,50 

    7  Hội An            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                1         0,88           25,50         0,90         0,54              1         0,88           25,50         0,90          0,54 

    8  Duy Xuyên              1             -           450,00         4,13         2,89           -               -                  -               -               -                1         1,00                -           0,84         0,67              2         1,00         450,00         4,96          3,56 

    9  Phước Sơn            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                2         0,69           12,00         0,85         0,77              2         0,69           12,00         0,85          0,77 

  10  Nam Trà My              1         1,12             6,00         1,44         1,44           -               -                  -               -               -                1         0,67             5,00         0,70         0,70              2         1,79           11,00         2,14          2,14 

  11  Tây Giang             1         2,97             3,00         1,82         1,50           -               -                  -               -               -                1         0,77           10,00         1,03         0,63              2         3,74           13,00         2,85          2,13 

  12  Phú Ninh             3             -           110,00         5,24         3,68           -               -                  -               -               -                3         4,03         170,00         3,73         2,42              6         4,03         280,00         8,97          6,10 

  13  Tiên Phước            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                1         1,00             9,00         0,90         0,81              1         1,00             9,00         0,90          0,81 

  14  Quế Sơn            -               -                  -               -               -               1             -                  -           0,90         0,71              3         3,23                -           2,91         1,99              4         3,23                -           3,81          2,70 

  15  Tam Kỳ            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                1         1,50           22,00         1,32         0,79              1         1,50           22,00         1,32          0,79 

  16  Thăng Bình            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -              10         8,17                -           6,38         4,82            10         8,17                -           6,38          4,82 

  17  Điện Bàn            -               -                  -               -               -               1             -             20,00         0,96         0,96            12         3,99         300,00         3,59         2,15            13         3,99         320,00         4,55          3,11 

18  Nông Sơn            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                2         2,60           72,00         2,56         2,11              2         2,60           72,00         2,56          2,11 

19  công ty KTTL            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -               -               -                  -               -                -   

II  Năm 2017 15          10,27      218,50       29,44      22,73      3           -         67,00         3,48        3,48        34           38,63      387,30       38,92      28,56      52           48,89      672,80       71,83      54,77       

    1  Núi Thành            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                2         1,02           30,00         2,14         0,92              2         1,02           30,00         2,14          0,92 

    2  Đông Giang             2         2,29             9,00         1,91         1,86           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                2         2,29             9,00         1,91          1,86 

    3  Hiệp Đức             1         1,65           12,50         1,44         1,40           -               -                  -               -               -                2         2,04           53,00         1,97         1,91              3         3,69           65,50         3,40          3,31 

    4  Nam Giang            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                3         1,54             9,70         1,72         1,55              3         1,54             9,70         1,72          1,55 

Phụ lục 2A: BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO TỪNG NĂM CHƢƠNG TRÌNH KCHKM, TLN, TLHĐM GIAI ĐOẠN 2016-2020 NGUỒN VỐN NGHỊ QUYẾT 205 TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-SNN&PTNT, ngày      /     /2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT
 Thành phần 

công việc 

Giai đoạn (2016-2020)

 Tổng cộng 
Thủy lợi nhỏ Thủy lợi đất màu Kiên cố hóa kênh mƣơng



 Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

 Chiều 

dài (km) 

 diện tích 

(ha) 

 KP thực 

hiện 

(tỷ đồng) 

 Tỉnh 

phân bổ

(tỷ đồng) 

 Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

 Chiều 

dài (km) 

 diện tích 

(ha) 

 KP thực 

hiện 

(tỷ đồng) 

 Tỉnh 

phân bổ

(tỷ đồng) 

 Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

 Chiều 

dài (km) 

 diện tích 

(ha) 

 KP thực 

hiện 

(tỷ đồng) 

 Tỉnh 

phân bổ

(tỷ đồng) 

 Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

 Chiều 

dài (km) 

 diện tích 

(ha) 

 KP thực 

hiện 

(tỷ đồng) 

 Tỉnh 

phân bổ

(tỷ đồng) 

TT
 Thành phần 

công việc 

Giai đoạn (2016-2020)

 Tổng cộng 
Thủy lợi nhỏ Thủy lợi đất màu Kiên cố hóa kênh mƣơng

    5  Đại Lộc            -               -                  -               -               -               2             -             25,00         2,27         2,27              4         7,15                -           5,10         4,11              6         7,15           25,00         7,37          6,38 

    6  Bắc Trà My             1             -                  -           0,90         0,81           -               -                  -               -               -                1             -                  -           1,00         0,90              2             -                  -           1,90          1,71 

    7  Hội An            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                1         0,50             5,00         0,93         0,54              1         0,50             5,00         0,93          0,54 

    8  Duy Xuyên              1             -                  -           2,44         1,20           -               -                  -               -               -                2         2,14                -           2,06         1,85              3         2,14                -           4,50          3,05 

    9  Phước Sơn             1         0,47             3,00         1,85         1,67           -               -                  -               -               -                1         0,41             5,00         0,34         0,31              2         0,88             8,00         2,19          1,98 

  10  Nam Trà My              1         1,42             4,00         1,73         1,51           -               -                  -               -               -                2         1,19             6,00         2,48         2,16              3         2,60           10,00         4,21          3,68 

  11  Tây Giang            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                1         1,78             4,00         1,50         1,50              1         1,78             4,00         1,50          1,50 

  12  Phú Ninh             2         3,45           40,00         5,29         3,70           -               -                  -               -               -                3         4,00           55,00         3,70         2,16              5         7,45           95,00         8,99          5,86 

  13  Tiên Phước             1         0,65           10,00         2,50         2,50           -               -                  -               -               -                2         1,79             9,60         2,08         1,87              3         2,44           19,60         4,58          4,37 

  14  Quế Sơn             1         0,34         100,00         2,20         1,40           -               -                  -               -               -                4         5,94         125,00         5,60         3,81              5         6,28         225,00         7,80          5,21 

  15  Tam Kỳ             1             -             40,00         2,86         2,00           -               -                  -               -               -                1         2,50           25,00         2,09         1,25              2         2,50           65,00         4,94          3,25 

  16  Thăng Bình            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                3         4,29                -           3,61         2,17              3         4,29                -           3,61          2,17 

  17  Điện Bàn             3             -                  -           6,32         4,68           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                3             -                  -           6,32          4,68 

18  Nông Sơn            -               -                  -               -               -   1                       -             42,00         1,21         1,21              2         2,35           60,00         2,60         1,55              3         2,35         102,00         3,81          2,77 

19  công ty KTTL            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -               -               -                  -               -                -   

III  Năm 2018 18          10,92      527,89       34,67      27,87      9           -         143,00       12,07      11,98      22           23,05      332,00       21,10      16,22      49           33,97      1.002,89    67,85      56,07       

    1  Núi Thành            -               -                  -               -               -               1             -               8,00         0,99         0,89              3         5,00           45,00         4,00         2,92              4         5,00           53,00         4,98          3,81 

    2  Đông Giang             2         2,97           13,30         1,74         1,68           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                2         2,97           13,30         1,74          1,68 

    3  Hiệp Đức             1         1,22           17,00         2,00         1,80           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                1         1,22           17,00         2,00          1,80 

    4  Nam Giang             1         0,78           12,00         2,57         2,31           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                1         0,78           12,00         2,57          2,31 

    5  Đại Lộc             1             -                  -           2,50         1,75             2             -             52,00         2,40         2,40              1         2,50                -           2,25         2,03              4         2,50           52,00         7,15          6,18 

    6  Bắc Trà My             1         0,54             5,00         0,89         0,80           -               -                  -               -               -                1         0,55             5,00         0,47         0,42              2         1,09           10,00         1,36          1,22 

    7  Hội An            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                1         0,19           50,00         1,70         1,08              1         0,19           50,00         1,70          1,08 

    8  Duy Xuyên              1             -                  -           1,99         0,90           -               -                  -               -               -                1         2,00                -           0,86         0,60              2         2,00                -           2,84          1,50 

    9  Phước Sơn             1         0,65           10,00         1,13         1,10           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                1         0,65           10,00         1,13          1,10 

  10  Nam Trà My              2         1,88             7,00         2,84         2,59           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                2         1,88             7,00         2,84          2,59 

  11  Tây Giang            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                3         1,44             7,00         1,40         1,30              3         1,44             7,00         1,40          1,30 



 Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

 Chiều 

dài (km) 

 diện tích 

(ha) 

 KP thực 

hiện 

(tỷ đồng) 

 Tỉnh 

phân bổ

(tỷ đồng) 

 Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

 Chiều 

dài (km) 

 diện tích 

(ha) 

 KP thực 

hiện 

(tỷ đồng) 

 Tỉnh 

phân bổ

(tỷ đồng) 

 Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

 Chiều 

dài (km) 

 diện tích 

(ha) 

 KP thực 

hiện 

(tỷ đồng) 

 Tỉnh 

phân bổ

(tỷ đồng) 

 Số 

lƣợng 

(công 

trình) 

 Chiều 

dài (km) 

 diện tích 

(ha) 
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 Tổng cộng 
Thủy lợi nhỏ Thủy lợi đất màu Kiên cố hóa kênh mƣơng

  12  Phú Ninh             1             -             40,00         1,30         0,91             1             -             30,00         1,90         1,90              1         0,40           12,00         0,36         0,22              3         0,40           82,00         3,56          3,02 

  13  Tiên Phước             2         2,27           32,96         5,43         5,43           -               -                  -               -               -                2         1,72             9,00         1,65         1,49              4         3,99           41,96         7,08          6,92 

  14  Quế Sơn             1         0,60           68,63         2,00         1,40           -               -                  -               -               -                3         4,28         169,00         3,92         2,84              4         4,88         237,63         5,92          4,24 

  15  Tam Kỳ             1             -             45,00         2,51         1,75             1             -             30,00         1,70         1,70              1         1,00           15,00         0,93         0,56              3         1,00           90,00         5,14          4,01 

  16  Thăng Bình            -               -                  -               -               -               2             -                  -           3,20         3,20              4         3,00                -           2,27         1,61              6         3,00                -           5,47          4,81 

  17  Điện Bàn             3             -           277,00         7,79         5,46           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                3             -           277,00         7,79          5,46 

18  Nông Sơn            -               -                  -               -               -               2             -             23,00         1,89         1,89              1         0,97           20,00         1,28         1,15              3         0,97           43,00         3,17          3,04 

19  công ty KTTL            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -               -               -                  -               -                -   

IV  Năm 2019 39          23,52      371,50       73,40      59,43      12,00    -         140,00       16,72      15,92      37,00      46,87      532,00       48,32      36,59      88           70           1.044         138         112          

    1  Núi Thành            -               -                  -               -               -               1             -             10,00         1,09         0,98              4         5,25           68,00         6,14         5,04              5         5,25           78,00         7,23          6,02 

    2  Đông Giang             4         2,64           25,50         3,47         3,12           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                4         2,64           25,50         3,47          3,12 

    3  Hiệp Đức             3         1,96           70,00         7,06         6,19           -               -                  -               -               -                3         2,40           78,80         2,62         2,42              6         4,36         148,80         9,68          8,61 

    4  Nam Giang             2         0,75           11,00         2,35         2,11           -               -                  -               -               -                1         0,58             4,20         0,63         0,57              3         1,33           15,20         2,98          2,68 

    5  Đại Lộc            -               -                  -               -               -               3             -             70,00         3,98         3,98              2         2,16           52,00         1,98         1,78              5         2,16         122,00         5,95          5,75 

    6  Bắc Trà My             3         1,98           33,00         3,70         3,33           -               -                  -               -               -                1         0,28             5,00         0,78         0,70              4         2,26           38,00         4,48          4,03 

    7  Hội An            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                3         0,92           39,00         0,95         0,65              3         0,92           39,00         0,95          0,65 

    8  Duy Xuyên              3             -                  -           4,35         3,05             2             -                  -           2,97         2,28              1         1,60                -           1,80         1,62              6         1,60                -           9,12          6,94 

    9  Phước Sơn             3         2,44           10,00         3,80         3,30           -               -                  -               -               -                1         0,42           17,00         0,48         0,40              4         2,86           27,00         4,28          3,70 

  10  Nam Trà My              3         2,81           11,00         6,59         5,93           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                3         2,81           11,00         6,59          5,93 

  11  Tây Giang             2             -               2,00         3,86         3,48           -               -                  -               -               -                1         0,30             5,00         1,11         0,81              3         0,30             7,00         4,97          4,29 

  12  Phú Ninh             1             -                  -           2,49         1,74             2             -                  -           2,41         2,41              2         4,02                -           3,59         2,15              5         4,02                -           8,49          6,31 

  13  Tiên Phước             4         9,15         101,00       14,28       11,24           -               -                  -               -               -                1         1,03           16,00         1,54         1,39              5       10,18         117,00       15,82        12,63 

  14  Quế Sơn             3         1,79           98,00         7,00         4,55           -               -                  -               -               -                5         9,91         155,00         8,78         5,33              8       11,70         253,00       15,78          9,88 

  15  Tam Kỳ            -               -                  -               -               -               1             -             30,00         2,58         2,58              1         2,50           25,00         2,23         1,34              2         2,50           55,00         4,81          3,92 

  16  Thăng Bình            -               -                  -               -               -               1             -                  -           0,71         0,71              8       12,81                -         12,42         9,45              9       12,81                -         13,14        10,17 

  17  Điện Bàn             4             -                  -           9,50         6,65             1             -             20,00         1,83         1,83             -               -                  -               -               -                5             -             20,00       11,33          8,48 

18  Nông Sơn             1             -             10,00         2,15         1,94             1             -             10,00         1,15         1,15              3         2,70           67,00         3,27         2,94              5         2,70           87,00         6,57          6,03 
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 Tổng cộng 
Thủy lợi nhỏ Thủy lợi đất màu Kiên cố hóa kênh mƣơng

19  công ty KTTL             3             -                  -           2,80         2,80           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                3             -                  -           2,80          2,80 

V  Năm 2020 62          35,85      382,50       87,52      73,62      24         -         125,00       26,90      26,35      91           46,23      668,16       113,01    84,38      177         82,08      1.175,66    227,43    184,35     

    1  Núi Thành             1             -                  -           0,90         0,81             2             -                  -           2,70         2,70              6             -                  -           8,46         6,83              9             -                  -         12,06        10,34 

    2  Đông Giang             9             -                  -           7,56         6,80           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -                9             -                  -           7,56          6,80 

    3  Hiệp Đức             2       12,00           38,00         4,50         4,05           -               -                  -               -               -                6         5,97           69,00         7,50         6,75              8       17,97         107,00       12,00        10,80 

    4  Nam Giang             1             -                  -           1,00         0,90           -               -                  -               -               -                1             -               5,00         1,22         1,10              2             -               5,00         2,22          2,00 

    5  Đại Lộc             3             -                  -           3,10         2,79             5             -                  -           4,20         4,20            14             -                  -         14,57       11,32            22             -                  -         21,87        18,31 

    6  Bắc Trà My             5         2,50           21,00         3,80         3,42           -               -                  -               -               -                4         3,23           31,00         6,50         5,85              9         5,73           52,00       10,30          9,27 

    7  Hội An             1             -             50,00         0,57         0,40           -               -                  -               -               -                3         3,15         100,00         3,52         2,11              4         3,15         150,00         4,09          2,51 

    8  Duy Xuyên              2             -                  -           5,30         4,21             4             -                  -           4,80         4,80              7             -                  -           9,65         7,82            13             -                  -         19,75        16,83 

    9  Phước Sơn             5         3,10           47,00         5,85         5,27           -               -                  -               -               -                2         0,80           30,00         1,00         0,90              7         3,90           77,00         6,85          6,17 

  10  Nam Trà My            10         7,17           44,00       13,97       12,42           -               -                  -               -               -               -               -                  -               -               -              10         7,17           44,00       13,97        12,42 

  11  Tây Giang             2         3,60             8,50         4,70         2,60           -               -                  -               -               -                2         3,20           10,00         3,50         2,50              4         6,80           18,50         8,20          5,10 

  12  Phú Ninh            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                5         4,95                -           5,85         3,51              5         4,95                -           5,85          3,51 

  13  Tiên Phước             5         7,48         135,00       13,88       12,03           -               -                  -               -               -                3         1,83           20,00         2,00         1,80              8         9,31         155,00       15,88        13,83 

  14  Quế Sơn             1             -             27,00         1,00         0,70             2             -             95,00         2,30         1,75              9             -                  -         15,05         9,03            12             -           122,00       18,35        11,48 

  15  Tam Kỳ             1             -             12,00         1,30         1,30             2             -             30,00         3,60         3,60              7         9,00         145,00         8,91         5,35            10         9,00         187,00       13,81        10,25 

  16  Thăng Bình             1             -                  -           1,00         0,70             3             -                  -           3,60         3,60            12             -                  -         17,75       12,87            16             -                  -         22,35        17,17 

  17  Điện Bàn             5             -                  -           9,80         6,86             5             -                  -           4,80         4,80              1         2,00                -           2,00         1,20            11         2,00                -         16,60        12,86 

18  Nông Sơn             8             -                  -           9,30         8,37             1             -                  -           0,90         0,90              2         0,90                -           0,90         0,81            11         0,90                -         11,10        10,08 

19  công ty KTTL            -               -                  -               -               -             -               -                  -               -               -                7       11,21         258,16         4,63         4,63              7       11,21         258,16         4,63          4,63 

145        88,46      2.117,39    244,16    198,40    51         -         545,00       62,31      60,68      232         194,87    2.802,96    257,17    192,71    428         283,33    5.465,35    563,65    451,78     

11          7,91        617,00       19,14      14,75      3           -         70,00         3,14        2,95        48,00      40,10      883,50       35,82      26,96      62,00      48,01      1.570,50    58,10      44,66       

15          10,27      218,50       29,44      22,73      3           -         67,00         3,48        3,48        34,00      38,63      387,30       38,92      28,56      52,00      48,89      672,80       71,83      54,77       

18          10,92      527,89       34,67      27,87      9           -         143,00       12,07      11,98      22,00      23,05      332,00       21,10      16,22      49,00      33,97      1.002,89    67,85      56,07       

39          23,52      371,50       73,40      59,43      12         -         140,00       16,72      15,92      37,00      46,87      532,00       48,32      36,59      88,00      70,38      1.043,50    138,43    111,93     

62          35,85      382,50       87,52      73,62      24         -         125,00       26,90      26,35      91,00      46,23      668,16       113,01    84,38      177,00    82,08      1.175,66    227,43    184,35     
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I  Năm 2016 45              3,77        585,00       36,14      21,24      18         -       383,00     15,34      9,91      144         129,22    2.663,00    114,96    67,82      207        132,99    3.631,00    166,44   98,96        

    1  Núi Thành                21             -             52,00          9,72             -               3           -           45,00          3,15            -               20        18,87         637,00        21,79          3,02            44        18,87         734,00      34,66           3,02 

    2  Đông Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

    3  Hiệp Đức                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 1          1,45           25,00          1,27          1,27              1          1,45           25,00        1,27           1,27 

    4  Nam Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

    5  Đại Lộc                  3             -             32,00          1,57             -               3           -         130,00          3,21        3,21             23        18,65         683,00        11,98          8,45            29        18,65         845,00      16,76         11,65 

    6  Bắc Trà My                  4             -             14,00          2,23          2,01            -             -                -               -              -                 4             -             12,00          2,28          2,15              8             -             26,00        4,51           4,16 

    7  Hội An                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 3          1,25           38,00          1,71          0,26              3          1,25           38,00        1,71           0,26 

    8  Duy Xuyên                   6             -           344,00          5,63          4,71             4           -           41,50          3,42        1,13             21        28,60                 -          24,15        17,06            31        28,60         385,50      33,21         22,90 

    9  Phước Sơn                  2               3           15,00          3,90          2,30            -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -                2          3,05           15,00        3,90           2,30 

  10  Nam Trà My                  -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  11  Tây Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  12  Phú Ninh                  4             -           100,00          8,40          7,73            -             -                -               -              -                 1          3,00         128,00          2,84          1,61              5          3,00         228,00      11,24           9,34 

  13  Tiên Phước                  2               1           28,00          1,44          1,29            -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -                2          0,72           28,00        1,44           1,29 

  14  Quế Sơn                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 3          7,20                 -            6,44          3,12              3          7,20                 -          6,44           3,12 

  15  Tam Kỳ                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 3          5,60           63,00          7,29          4,37              3          5,60           63,00        7,29           4,37 

  16  Thăng Bình                  3             -                   -            3,25          3,20             4           -         111,50          3,14        3,14             29        27,62                 -          22,56        17,91            36        27,62         111,50      28,95         24,24 

  17  Điện Bàn                 -               -                   -               -               -               4           -           55,00          2,43        2,43             33        10,21         825,00          9,19          5,51            37        10,21         880,00      11,62           7,94 

18  Nông Sơn                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 3          6,77         252,00          3,45          3,09              3          6,77         252,00        3,45           3,09 

19  công ty KTTL                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

II  Năm 2017 35              6,97        238,00       39,32      19,66      22         -       505,00     23,15      13,12    190         127,63    7.510,00    115,32    63,87      247        134,60    8.253,00    177,80   96,65        

    1  Núi Thành             8,00          0,40           38,00          5,56             -          7,00           -           24,00          2,34            -               32        18,68         742,00        22,43          3,65            47        19,08         804,00      30,33           3,65 

    2  Đông Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

    3  Hiệp Đức             2,00          2,30           15,00          3,54          3,18            -             -                -               -              -                 5          2,28           27,00          2,38          2,24              7          4,58           42,00        5,91           5,43 

    4  Nam Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

    5  Đại Lộc             4,00          1,82           66,00          5,15             -          5,00           -         159,00          5,06        5,06             27        18,12         528,00        11,50          8,49            36        19,95         753,00      21,70         13,55 

Thủy lợi đất màu Kiên cố hóa kênh mƣơng
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công việc 
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 Tổng cộng 
Thủy lợi nhỏ

Phụ lục 2B: BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN THEO TỪNG NĂM CHƢƠNG TRÌNH KCHKM, TLN, TLHĐM GIAI ĐOẠN 2016-2020 LỒNG GHÉP NGUỒN VỐN KHÁC CỦA 

TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-SNN&PTNT, ngày      /         /2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)



    6  Bắc Trà My             5,00             -             13,00          2,38          2,15            -             -                -               -              -                 4             -             23,00          1,59          1,43              9             -             36,00        3,97           3,58 

    7  Hội An                 -               -                   -               -               -          1,00           -             8,00          0,74        0,44               1          0,79             8,00          0,90          0,48              2          0,79           16,00        1,64           0,92 

    8  Duy Xuyên              4,00             -                   -            5,06          2,00        2,00           -             1,50          1,72        0,43             18        24,30                 -          20,34        15,03            24        24,30             1,50      27,12         17,46 

    9  Phước Sơn             2,00          0,85           10,00          1,44          1,44            -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -                2          0,85           10,00        1,44           1,44 

  10  Nam Trà My                  -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  11  Tây Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  12  Phú Ninh             1,00             -             15,00          2,80          1,96            -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -                1             -             15,00        2,80           1,96 

  13  Tiên Phước             2,00          1,60           18,00          3,92          3,51            -             -                -               -              -                 5          1,98           32,00          1,95          1,72              7          3,58           50,00        5,86           5,23 

  14  Quế Sơn             3,00             -             63,00          3,28             -          1,00           -             7,00          0,41        0,41             24        12,94         411,00        11,96          4,86            28        12,94         481,00      15,65           5,26 

  15  Tam Kỳ                 -               -                   -               -               -          1,00           -         120,00          7,12        1,30               4          8,00         112,00          8,50          5,10              5          8,00         232,00      15,61           6,40 

  16  Thăng Bình             4,00             -                   -            6,20          5,41        5,00           -         185,50          5,77        5,49             23        23,13                 -          18,34        11,49            32        23,13         185,50      30,31         22,39 

  17  Điện Bàn                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               45        15,68      5.607,00        14,11          8,47            45        15,68      5.607,00      14,11           8,47 

18  Nông Sơn                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 2          1,73           20,00          1,33          0,90              2          1,73           20,00        1,33           0,90 

19  công ty KTTL                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

III  Năm 2018 37              2,67        341,00       24,31      15,03      24         -       203,00     19,64      4,28      203         135,23    2.255,70    184,75    118,07    264        137,90    2.799,70    228,70   137,37      

    1  Núi Thành                  5          1,92           45,00          3,76          0,33           12           -           52,00          8,03        0,45             16          8,22         300,00          9,50          2,82            33        10,14         397,00      21,29           3,60 

    2  Đông Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

    3  Hiệp Đức                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 2          1,24           26,00          1,73          1,73              2          1,24           26,00        1,73           1,73 

    4  Nam Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

    5  Đại Lộc                  3             -           141,00          1,75             -               1           -           30,00          0,80        0,80               5          3,77         164,00          2,92          2,39              9          3,77         335,00        5,47           3,19 

    6  Bắc Trà My                16             -             73,00          9,05          8,14            -             -                -               -              -                 7             -             25,00          1,85          1,66            23             -             98,00      10,90           9,80 

    7  Hội An                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               10          4,56         120,00          5,71          0,39            10          4,56         120,00        5,71           0,39 

    8  Duy Xuyên                   4             -                   -            4,74          3,32             3           -                -            5,45        0,93             24        31,17                 -          28,96        19,80            31        31,17                 -        39,14         24,04 

    9  Phước Sơn                  1          0,75             5,00          1,20          1,20            -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -                1          0,75             5,00        1,20           1,20 

  10  Nam Trà My                  -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  11  Tây Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  12  Phú Ninh                  2             -             27,00          0,40          0,34            -             -                -               -              -               10          9,80         224,00          8,81          4,57            12          9,80         251,00        9,21           4,91 

  13  Tiên Phước                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  14  Quế Sơn                  5             -             50,00          2,37          0,70             1           -           10,00          1,00        0,70             53        36,65         864,00        90,95        74,37            59        36,65         924,00      94,32         75,77 

  15  Tam Kỳ                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  16  Thăng Bình                  1             -                   -            1,03          1,00             2           -                -            1,54        1,40             36        27,11                 -          22,86          8,86            39        27,11                 -        25,43         11,26 

  17  Điện Bàn                 -               -                   -               -               -               5           -         111,00          2,82            -               40        12,70         532,70        11,48          1,49            45        12,70         643,70      14,30           1,49 

18  Nông Sơn                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   



19  công ty KTTL                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

IV  Năm 2019 31              2,75        253,00       30,95      18,37      7,00      -       100,00     6,16        1,16      175,00    97,03      1.351,00    90,04      40,60      213        100         1.704         127        60             

    1  Núi Thành             9,00          0,90           90,00          6,44          0,64             1           -           10,00          0,80            -                 6          3,75           85,00          4,17          1,58            16          4,65         185,00      11,41           2,22 

    2  Đông Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

    3  Hiệp Đức             2,00             -             35,00          2,64          2,38            -             -                -               -              -                 9          3,96           24,50          5,18          4,66            11          3,96           59,50        7,82           7,04 

    4  Nam Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 3          0,93             6,50          0,91             -                3          0,93             6,50        0,91               -   

    5  Đại Lộc                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 1          0,66           15,00          0,50          0,30              1          0,66           15,00        0,50           0,30 

    6  Bắc Trà My             8,00             -             48,00          7,31          6,24            -             -                -               -              -                 5             -             16,00          1,46          1,31            13             -             64,00        8,76           7,55 

    7  Hội An                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 6          1,72           64,00          1,73             -                6          1,72           64,00        1,73               -   

    8  Duy Xuyên              5,00             -                   -            5,58          4,45             1           -                -            1,70        1,16             24        29,35                 -          26,78        17,78            30        29,35                 -        34,06         23,38 

    9  Phước Sơn             3,00          1,20           20,00          5,29          1,69            -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -                3          1,20           20,00        5,29           1,69 

  10  Nam Trà My                  -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  11  Tây Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  12  Phú Ninh                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 1          1,40                 -            0,99             -                1          1,40                 -          0,99               -   

  13  Tiên Phước                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  14  Quế Sơn             2,00          0,65           60,00          1,68          1,02            -             -                -               -              -               44        17,51         235,00        14,86          8,74            46        18,16         295,00      16,54           9,76 

  15  Tam Kỳ                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 1          0,70           24,00          0,65          0,39              1          0,70           24,00        0,65           0,39 

  16  Thăng Bình             2,00             -                   -            2,02          1,96            -             -                -               -              -               33        19,36                 -          16,25          4,38            35        19,36                 -        18,27           6,34 

  17  Điện Bàn                 -               -                   -               -               -               5           -           90,00          3,66            -               42        17,69         881,00        16,57          1,47            47        17,69         971,00      20,23           1,47 

18  Nông Sơn                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

19  công ty KTTL                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

V  Năm 2020 13              0,85        49,00         10,95      6,41        1           -       20,00       2,50        1,75      54           38,26      456,50       37,56      24,36      68          39,11      525,50       51,01     32,52        

    1  Núi Thành                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

    2  Đông Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

    3  Hiệp Đức                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

    4  Nam Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

    5  Đại Lộc                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

    6  Bắc Trà My                  7             -             19,00          3,30          2,97            -             -                -               -              -                 1             -                    3               0               0              8             -             22,00        3,54           3,18 

    7  Hội An                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -                 2               0                27               1             -                2          0,47           26,50        0,76               -   

    8  Duy Xuyên                   5             -                   -            5,85          1,82            -             -                -               -              -               15             15                 -               16             12            20        14,82                 -        21,58         13,46 

    9  Phước Sơn                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  10  Nam Trà My                  -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  11  Tây Giang                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   



  12  Phú Ninh                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  13  Tiên Phước                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  14  Quế Sơn                  1          0,85           30,00          1,80          1,62             1           -           20,00          2,50        1,75             36             23              427             21             12            38        23,83         477,00      25,13         15,87 

  15  Tam Kỳ                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  16  Thăng Bình                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

  17  Điện Bàn                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

18  Nông Sơn                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

19  công ty KTTL                 -               -                   -               -               -              -             -                -               -              -               -               -                   -               -               -               -               -                   -              -                 -   

161            17,00      1.466,00    141,67    80,70      72         -       1.211,00  66,79      30,22    766         527,37    14.236,20  542,63    314,72    999        544,38    16.913,20  751,09   425,64      

45              3,77        585,00       36,14      21,24      18,00    -       383,00     15,34      9,91      144,00    129,22    2.663,00    114,96    67,82      207,00   132,99    3.631         166,44   98,96        

35              6,97        238,00       39,32      19,66      22,00    -       505,00     23,15      13,12    190,00    127,63    7.510,00    115,32    63,87      247,00   134,60    8.253         177,80   96,65        

37              2,67        341,00       24,31      15,03      24,00    -       203,00     19,64      4,28      203,00    135,23    2.255,70    184,75    118,07    264,00   137,90    2.800         228,70   137,37      

31              2,75        253,00       30,95      18,37      7,00      -       100,00     6,16        1,16      175,00    97,03      1.351,00    90,04      40,60      213,00   99,78      1.704         127,15   60,13        

13              0,85        49,00         10,95      6,41        1,00      -       20,00       2,50        1,75      54,00      38,26      456,50       37,56      24,36      68,00     39,11      526            51,01     32,52        

 Năm 2019 

 Năm 2020 

Tổng Cộng

 Năm 2016 

 Năm 2017 

 Năm 2018 



Thực hiện Tỷ lệ (%) Tổng kinh phí
Ngân sách 

tỉnh+lồng ghép

Tỷ lệ NS 

tỉnh+lồng ghép 

(%)

1 Thủy lợi nhỏ (công trình) 50 50 306 612,00% 385,83 279,09 558,19%

2
Thủy lợi đất màu (công 

trình)
50 50 123 246,00% 129,11 90,90 181,80%

3 Kiên cố kênh loại III (km) 500 500 827,71 165,54% 799,80 507,43 101,49%

Cộng 600 1314,74 877,42 146,24%

Số lượng Kinh phí (Tỷ đồng)

PHỤ LỤC 3

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 205/2016/NQ-HĐND

CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, THỦY LỢI ĐẤT MÀU, THỦY LỢI NHỎ  GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Báo cáo số:           / BC- SNN&PTNT, ngày     /      /2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT Thành phần công việc

Chỉ tiêu Nghị quyết giai 

đoạn 2016-2020
Kết quả thực hiện

Số lượng
Kinh phí (tỷ 

đồng)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Số tuyến

Chiều dài 

kiên cố

(m)

Diện tích 

tưới

(ha)

Tổng vốn  (triệu 

đồng)

Số lượng 

công 

trình

Chiều dài 

kiên cố

(m)

Diện tích 

tưới  

(ha)

Tổng vốn 

(triệu đồng)

Số 

lượng 

công 

trình

Chiều dài 

TLĐM

(m)

Diện tích 

tưới 

(ha)

Tổng vốn 

(triệu 

đồng)

1 Núi Thành 189 103.442 2.120 116.320 24 3.470 103 14.847 12 3.300 105 5.445 136.612

2 Đông Giang 0 0 0 0 7 10.630 66 9.870 0 0 0 0 9.870

3 Hiệp Đức 5 19.200 180 17.600 4 17.800 85 26.400 3 0 42 9.400 53.400

4 Nam Giang 5 2.350 24 3.510 7 0 25 13.150 0 0 0 0 16.660

5 Đại Lộc 60 74.392 1.648 68.317 24 19.600 1.880 102.650 9 0 620 15.000 185.967

6 Bắc Trà My 6 4.700 47 7.720 21 8.930 141 14.692 0 0 0 0 22.412

7 Hội An 1 450 29 540 4 0 300 3.000 0 0 0 0 3.540

8 Duy Xuyên 52 71.651 1.825 64.963 13 0 572 27.020 14 0 346 26.640 118.623

9 Phước Sơn 12 10.150 236 10.500 28 25.015 198 32.850 3 0 11 5.800 49.150

10 Nam Trà My 8 3.350 32 10.600 16 17.965 58 30.707 0 0 0 0 41.307

11 Tây Giang 15 20.512 98 33.050 17 36.000 75 44.150 0 0 0 0 77.200

12 Phú Ninh 25 23.730 0 21.360 0 0 0 0 0 0 0 0 21.360

13 Tiên Phước 37 19.450 305 16.810 40 57.750 822 88.800 32 0 142 9.840 115.450

14 Quế Sơn 12 101.200 0 105.760 13 2.000 0 70.000 0 0 0 0 175.760

15 Tam Kỳ 23 33.900 668 35.200 5 0 140 5.400 3 3.900 121 6.000 46.600

16 Thăng Bình 30 107 1.860 96.453 12 0 289 12.500 2 0 40 4.000 112.953

17 Điện Bàn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Nông Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Công ty thủy lợi 97 164.064 11.388 317.144 0 0 0 0 0 0 0 0 317.144

577,0 652.648,0 20.458,7 925.846,8 235,0 199.160,0 4.753,2 496.036,0 78,0 7.200,0 1.426,9 82.125,0 1.504.007,8Tổng cộng

Phụ lục 4A:Kế hoạch đầu tư chương trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, giai đoạn 2021-2025 (theo báo cáo địa phương, đơn vị)

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SNN&PTNT, ngày       /         /2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT
Huyện, thành 

phố

Kiên cố hóa kênh mương Thủy lợi nhỏ Thủy lợi hóa đất màu

Tổng vốn 

đầu tư



Số lượng 

công 

trình

Diện tích 

tưới

(ha)

Tổng vốn  

(triệu đồng)

Số lượng 

công 

trình

Diện tích 

tưới  

(ha)

Tổng vốn 

(triệu đồng)

Số 

lượng 

công 

trình

Diện tích 

tưới 

(ha)

Tổng 

vốn 

(triệu 

đồng)

1 Núi Thành 1 120 5.000 0 0 0 0 0 0 5.000

2 Hiệp Đức 3 26 2.750 3 21 2.110 3 34 4.370 9.230

3 Bắc Trà My 3 38 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000

4 Phước Sơn 0 0 0 3 12 1.300 5 13 1.825 3.125

5 Tiên Phước 0 0 0 0 0 0 258 52 7.740 7.740

6 Hội An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Duy Xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Đại Lộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Phú Ninh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Nam Giang 0 0 0 27 86 9.500 0 0 0 9.500

11 Đông Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Nam Trà My 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Tây Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Nông Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Thăng Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Tam Kỳ 0 0 0 3 11 11.000 5 12 14.000 25.000

17 Quế Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Điện Bàn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Công ty thủy lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,0 184,0 27.750,0 36,0 130,0 23.910,0 271,0 110,8 27.935,0 79.595,0Tổng cộng

Phụ lục 4B :Kế hoạch đầu tư công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, giai đoạn 2021-2025 (theo báo cáo của địa 

phương, đơn vị)

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SNN&PTNT, ngày       /       /2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT
Huyện, thành 

phố

Công trình tưới ngầm Công trình tưới phun mưa Công trình tưới nhỏ giọt

tổng vốn 

đầu tư



Chiều dài
Tổng 

kinh phí

Tỉnh 

phân bổ 

hỗ trợ

Địa 

phương
Số lượng

Tổng 

kinh phí

Tỉnh 

phân bổ 

hỗ trợ

Số lượng
Tổng 

kinh phí

Tỉnh 

phân bổ 

hỗ trợ

Địa 

phương
Tổng vốn

Tỉnh 

phân bổ 

hỗ trợ 

Đơn vị 

tính
(km) (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) (c/trình) (tỷ đồng) (tỷ đồng) (c/trình) (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng)

2021 40 40 32 8 10 10 6 5 15 12 3 65 50

2022 40 40 32 8 10 10 6 5 15 12 3 65 50

2023 40 40 32 8 10 10 6 5 15 12 3 65 50

2024 40 40 32 8 10 10 6 5 15 12 3 65 50

2025 40 40 32 8 10 10 6 5 15 12 3 65 50

Tổng 200 200 160 40 50 50 30 25 75 60 15 325 250

KCH kênh mương
Công trình tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước
Thủy lợi nhỏ

Phụ lục 5

PHÂN KỲ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Báo cáo số       /BS-SNN&PTNT ngày     tháng  năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Nguồn vốn 

Thời gian



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 311/BC-SNN&PTNT      Quảng Nam, ngày  06 tháng 11 năm 2020 

  

BÁO CÁO TỔNG HỢP 

Về việc giải trình 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 

 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham 

mưu 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, trình tại Kỳ họp thứ 18 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX. 

 Ngày 08/10/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 

2153/SNN&PTNT-CCTL V/v đề nghị tham gia góp ý Báo cáo, dự thảo 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. 

Đến nay, đã có 07 huyện (Núi Thành, Bắc Trà My, Nông Sơn, Nam Giang, Phước 

Sơn, Tây Giang, Thăng Bình) và Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng Điều phối 

Nông thôn mới tỉnh tham gia góp ý.        

 Qua tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở và địa phương, đơn vị; nghiên cứu 

các văn bản quy định của Nhà nước có liên quan. Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

thực hiện điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy định và báo cáo giải trình 

việc xây dựng các nội dung của Quy định như sau: 

(Chi tiết thể hiện tại phụ lục kèm theo) 

 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam kính báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- Chi cục Thủy lợi;  

- Phòng KHTH; 

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Xuân Tý 
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Phụ lục 

Tổng hợp nội dung góp ý và giải trình góp ý dự thảo 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 
 

(Kèm theo Báo cáo số: 311 /BC-SNN&PTNT ngày  06 tháng  11 năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam) 
 

TT 
Đơn vị góp 

ý 
Văn bản số Nội dung góp ý Nội dung giải trình 

I Địa phương    

1 Phước Sơn 
Công văn số 1082/UBND-

KT ngày 20/10/2020 

 

Thống nhất theo dự thảo 

 

 

 

2 Nông Sơn 
Công văn số 851/UBND-

KT ngày 12/10/2020 
Thống nhất theo dự thảo  

3 Nam Giang 
Công văn số 894/UBND-

KT ngày 15/10/2020 

- Cơ bản thống nhất theo dự thảo. 

- Đề nghị: Đầu tư xây dựng 75 công 

trình thủy lợi nhỏ (nâng cấp, sửa chữa và 

xây dựng mới), bình quân mỗi năm đầu tư 

15 công trình.  

 

- Hiện nay, các công trình thủy lợi 

nhỏ đã được đầu tư tương đối nhiều 

và cũng đã cơ bản đáp ứng phục vụ 

cấp nước sản xuất. Ngoài ra, thực tế 

nguồn nước cấp để đầu tư mới công 

trình thủy lợi nhỏ hiện nay đa số suy 

kiệt, khó có khả năng đáp ứng. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-

19, dự báo về dự toán thu ngân sách 

của tỉnh sẽ không còn các nguồn tăng 

thu, vượt thu nhiều, do vậy việc tăng 

đầu tư thêm các công trình sẽ khó 

khăn. 



 

4 Núi Thành 

Công văn số 1389/UBND-

NN&PTNT ngày 

23/10/2020 

- Cơ bản thống nhất theo dự thảo. 

- Đề nghị: 

+ Về mục tiêu đầu tư kiên cố hóa kênh 

mương giai đoạn 2021-2025, bình quân 

mỗi năm toàn tỉnh 60km là quá thấp so với 

nhu cầu của các địa phương (bình quân chỉ 

3,3km mỗi huyện). 

+ Về mục tiêu đầu tư thủy lợi nhỏ giai 

đoạn 2021-2025 là 50 công trình, mỗi năm 

10 công trình là thấp (mỗi huyện chưa được 

01 công trình) 

Đề nghị tăng số lượng công trình.  

 

- Hiện nay, hệ thống kênh mương và 

công trình thủy lợi nhỏ đã được đầu 

tư tương đối nhiều và cũng đã cơ bản 

đáp ứng phục vụ cấp nước cho sản 

xuất nông nghiệp. Ngoài ra, thực tế 

nguồn nước cấp để đầu tư mới công 

trình thủy lợi nhỏ hiện nay đa số suy 

kiệt, khó có khả năng đủ nguồn nước 

để đáp ứng. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-

19, dự báo về dự toán thu ngân sách 

của tỉnh sẽ không còn các nguồn tăng 

thu, vượt thu nhiều, do vậy việc tăng 

đầu tư thêm các công trình sẽ khó 

khăn. 

5 Tây Giang 
Công văn số 885/UBND-

TH ngày 22/10/2020 

- Cơ bản thống nhất theo dự thảo. 

- Đề nghị: 

+ Về mục tiêu đầu tư thủy lợi nhỏ giai 

đoạn 2021-2025 là 50 công trình, mỗi năm 

10 công trình là thấp. Đề nghị tăng bình 

quân mỗi năm 20 công trình, do nhu cầu 

của các huyện miền núi lớn.  

+ Hỗ trợ kinh phí mua cấp ống dẫn 

nước cho nhân dân tự khai hoang tưới tiêu. 

- Hiện nay, các công trình thủy lợi 

nhỏ đã được đầu tư tương đối nhiều 

và cũng đã cơ bản đáp ứng phục vụ 

cấp nước sản xuất. Ngoài ra, thực tế 

nguồn nước cấp để đầu tư mới công 

trình thủy lợi nhỏ hiện nay đa số suy 

kiệt, khó có khả năng đủ nguồn nước 

để đáp ứng. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-

19, dự báo về dự toán thu ngân sách 

của tỉnh sẽ không còn các nguồn tăng 

thu, vượt thu nhiều, do vậy việc tăng 

đầu tư thêm các công trình sẽ khó 

khăn. 

- Về hỗ trợ kinh phí mua cấp ống dẫn 



 

nước đã có ở cơ chế đầu tư kiên cố 

kênh mương (đối với kênh đường ống 

kín). 

6 Thăng Bình 

Công văn số 132/CV-

PNN&PTNT ngày 

19/10/2020 

- Cơ bản thống nhất theo dự thảo. 

- Đề nghị:  

+ Về mục tiêu: bổ sung ưu tiến đối với 

những cánh đồng đã thực hiện tích tụ tập 

trung ruộng đất để sản xuất lúa giống, lúa 

thương phẩm, sản xuất màu, cây dược liệu 

và có hợp đồng liên kết sản xuất; những 

vùng sản xuất màu chưa được tưới chủ 

động. 

+ Về Chính sách hỗ trợ đầu tư công 

trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: đề nghị 

nâng mức tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đến 

90% để khuyến khích doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ gia đình đầu tư cơ sở vật chất 

vào vùng sản xuất 

Các nội dung góp ý đề xuất của địa 

phương, đơn vị soạn thảo đã tiếp thu 

và bổ sung vào dự thảo những nội 

dung phù hợp 

7 Bắc Trà My 
Công văn số 2308/UBND-

NN ngày 16/10/2020 

- Cơ bản thống nhất theo dự thảo. 

- Đề nghị về Chính sách hỗ trợ đầu tư 

công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đối 

với khu vực II: 

+ Nâng tỉ lệ hỗ trợ phần ngân sách tỉnh 

tối đa 80% tổng mức đầu tư xây dựng và 

mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/01ha. 

+ Nâng tỉ lệ Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối 

đa 70% chi phí để khai hoang, phục hóa 

đồng ruộng đối với các khu vực, mức hỗ 

trợ không quá 20 triệu đồng/01ha. 

- Các mức hỗ trợ đã được xem xét 

cân đối để phù hợp với tình hình thực 

tế. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19, dự báo về dự toán thu 

ngân sách của tỉnh sẽ không còn các 

nguồn tăng thu, vượt thu nhiều, do 

vậy việc tăng mức hỗ trợ đầu tư thêm 

sẽ khó khăn; nội dung này đơn vị 

soạn thảo, xem xét tiếp thu và bổ 

sung vào dự thảo phù hợp. 

 



 

8 Đại Lộc 
Công văn số 2154/UBND-

NN&PTNT ngày 19/8/2019 

 
 

9 Điện Bàn  
Công văn số 82/BC-KT 

ngày 07/9/2019 
  

5 

Các huyện, thành phố còn lại (09 địa 

phương): Phú Ninh, Tiên Phước, Duy 

Xuyên, Quế Sơn, Hiệp Đức, Đông Giang, 

Nam Trà My và thành phố Tam Kỳ, thành 

phố Hội An   

Không có ý kiến góp ý.  

II 
Công ty TNHH một thành viên Khai 

thác thủy lợi Quảng Nam 
Không có ý kiến góp ý. 

 

 
  

III Các Sở liên quan   

1 Sở Tư pháp 

Công văn số 1610/STP-

XDKTVBQPPL&TDTHPL 

ngày 12/10/2020 

- Cơ bản thống nhất theo dự thảo. 

- Về sự cần thiết ban hành văn bản: Sở 

NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh xây 

dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết là cần thiết. 

- Về thẩm quyền ban hành văn bản: 

+ Thẩm quyền về hình thức: đúng thẩm 

quyền về hình thức 

+ Thẩm quyền về nội dung: Phù hợp 

theo quy định tại Nghị định số 

77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 

của Chính phủ. 

- Về thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn 

bản:   

+ Phù hợp với Mẫu số 16. Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh (quy định trực 

tiếp) - Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ. Tuy nhiên, đề 

nghị cơ quan soạn thảo bỏ dòng kẻ ngang 

dưới khoản 3, Điều 9 của dự thảo và khoản 

3 đề nghị viết lại như sau: “3. Nghị quyết 

này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam khóa IX, kỳ họp thứ 18 thông qua 

ngày tháng năm 2020 và có hiệu lực từ 

ngày tháng năm 2020”. 

+ Về nơi nhận: Đề nghị thực hiện đúng 

theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 và đề nghị cơ 

quan soạn thảo không sử dụng dấu gạch 

đầu dòng (-) trong văn bản quy phạm pháp 

luật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã tiếp thu và chỉnh sửa 

2 Sở Tài chính  
Công văn số 2793/STC-NS 

ngày 14/10/2020 

1. Về nội dung chính sách hỗ trợ đầu tư 

kiên cố hoá kênh mương (Khoản 1 Điều 4): 

Đề nghị sửa lại như sau:  

a) Khu vực I: Ngân sách nhà nước hỗ 

trợ tối đa là 80 % tổng giá trị đầu tư công 

trình; tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là 

thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở đóng 

góp tối thiểu 20% tổng giá trị đầu tư công 

trình  

b) Khu vực II: Ngân sách nhà nước hỗ 

trợ 100 % tổng giá trị đầu tư công trình; 

2. Chính sách hỗ trợ đầu tư về phát 

- Đối với việc điều chỉnh chính 

sách hỗ trợ đối với hỗ trợ đầu tư kiên 

cố hoá kênh mương và hỗ trợ đầu tư 

về phát triển thủy lợi nhỏ. Sở Tài 

chính đề nghị các tổ chức thủy lợi cơ 

sở, cá nhân là thành viên của tổ chức 

thủy lợi cơ sở đóng góp. Nội dung 

này đã được Sở phân tích qua Báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị 

quyết 205, trong đó việc đóng góp 

của các tổ chức thủy lợi cơ sở, người 

dân rất ít và hầu như không có (vì 



 

triển thủy lợi nhỏ (Khoản 1 Điều 5) 

Đề nghị sửa lại như sau:  

a) Khu vực I: Ngân sách nhà nước hỗ 

trợ tối đa 80 % tổng giá trị đầu tư xây dựng 

công trình và không quá 3 tỷ đồng/công 

trình; Phần kinh phí còn lại do tổ chức thủy 

lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức 

thủy lợi cơ sở đóng góp  

b) Khu vực II: Ngân sách nhà nước hỗ 

trợ tối đa 100 % tổng mức đầu tư xây dựng 

và không quá 3 tỷ đồng/công trình; Phần 

kinh phí vượt tổng mức đầu tư (nếu có) do 

tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành 

viên của tổ chức thủy lợi cơ sở đóng góp 

 

 

 

 

3. Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (khoản 1 Điều 

6) 

Đề nghị sửa lại như sau: thay thế cụm 

từ “ngân sách tỉnh” thành “ngân sách nhà 

nước” 

4. Nguồn vốn hỗ trợ (Điều 8) 

Đề nghị điều chỉnh, bổ sung như sau: 

 “1. Nguồn vốn hỗ trợ  

- Nguồn Ngân sách trung ương hỗ trợ 

cho ngân sách địa phương thực hiện chính 

sách thông qua chương trình, dự án trực 

người hưởng lợi ít, không như 

chương trình giao thông nông thôn, 

đối tượng hưởng lợi rộng rãi) nên 

việc quản lý đầu tư và nguồn vốn đối 

ứng còn nhiều bất cập, chưa rõ rang. 

Do đó, đơn vị soạn thảo giữ nguyên 

quy định cơ chế như đối với dự thảo 

(hỗ trợ từ tỉnh và cấp huyện). 

 - Đối với việc đề nghị điều chỉnh 

lại thành cụm từ “Ngân sách nhà 

nước” (được hiểu ở đây là gồm Ngân 

sách cấp tỉnh và cấp huyện) là tương 

đối phù hợp, tuy nhiên như đã phân 

tích ở trên, việc không có đóng góp 

của các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá 

nhân có liên quan đối với 02 loại hình 

đầu tư này nên đơn vị soạn thảo đã 

nêu rõ ra phần ngân sách cấp tỉnh và 

huyện. Về phần hỗ trợ từ ngân sách 

cấp huyện sẽ do HĐND cấp huyện 

quy định. 

 

- Việc đề nghị điều chỉnh lại thành 

cụm từ “Ngân sách nhà nước” đã 

được giải trình ở trên. 

 

 

 

- Một số nội dung liên quan, đơn 

vị soạn thảo đã tiếp thu và điều chỉnh 



 

tiếp hoặc lồng ghép trong các chương trình, 

dự án có liên quan.  

- Ngân sách địa phương và nguồn vốn 

hợp pháp khác của địa phương”. 

 2. Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho 

ngân sách huyện thực hiện chính sách 

 - Các huyện, thị xã, thành phố tự cân 

đối ngân sách (Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, 

Núi Thành): ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% 

phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 

 - Các huyện đồng bằng chưa tự cân đối 

ngân sách (Phú Ninh, Thăng Bình, Duy 

Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn): Ngân sách tỉnh 

hỗ trợ 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước;  

- Các huyện khu vực miền núi (Nam 

Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp 

Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, 

Tây Giang, Đông Giang): Ngân sách tỉnh 

hỗ trợ 90% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước. 

 

5. Đối với ý kiến khác: Giai đoạn 2021-

2025, do ảnh hưởng của tình hình dịch 

bệnh Covid-19, dự báo về dự toán thu ngân 

sách năm 2021 và các năm 2022-2025 (thời 

kỳ ổn định ngân sách mới) sẽ không còn 

các nguồn tăng thu, vượt thu, tiết kiệm chi 

và nguồn cải cách tiền lương còn dư (như 

giai đoạn 2017-2020) để thực hiện Chương 

một số nội dung phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự thảo Nghị quyết giai đoạn 

2021-2025 dự kiến bố trí nguồn kinh 

phí trên cơ sở lý luận thực tiễn như 

trong Báo cáo đánh giá NQ 205 và 



 

trình. Do đó, việc cân đối, bố trí vốn theo 

dự thảo, ngân sách tỉnh hỗ trợ 420 tỷ đồng 

(bình quân 84 tỷ đồng/năm) trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 

là rất khó. 

nội dung đề xuất (phần cơ sở để xây 

dựng mục tiêu Nghị quyết). Theo đó, 

đơn vị soạn thảo đã cân nhắc, lưu ý 

đến tình hình dịch bệnh và suy thoái 

kinh tế, nên nguồn vốn của Chương 

trình trong giai đoạn 2021-2025 đã 

giảm nhiều so với giai đoạn 2016-

2020 là 20,6 tỷ đồng.  

 

3 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Công văn số: 

1710/SKHĐT-KTN, ngày 

03/11/2020 

1. Về nội dung chính sách hỗ trợ kiên 

cố hoá kênh mương: Đề nghị điều chỉnh, 

bổ sung:  

+ Khu vực I: Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu 

tư là 70% tổng giá trị đầu tư công trình; 

ngân sách cấp huyện, cấp xã, hợp tác xã và 

nhân dân là 30%, trong đó tỷ lệ hỗ trợ của 

cấp huyện, cấp xã, hợp tác xã và nhân dân 

do UBND cấp huyện quy định trên cơ sở 

thống nhất của HĐND cấp huyện.  

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí 

đối với các dự án do Công ty TNHH MTV 

Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý.  

2. Về nội dung chính sách hỗ trợ đầu tư 

phát triển thuỷ lợi nhỏ đề nghị điều chỉnh, 

bổ sung: 

 + Khu vực I: Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối 

đa 70% tổng mức đầu tư xây dựng và tối đa 

không quá 03 tỷ đồng/công trình. Ngân 

sách cấp huyện, cấp xã, hợp tác xã và nhân 

dân là 30%, trong đó tỷ lệ hỗ trợ của cấp 

- Đối với việc điều chỉnh chính 

sách hỗ trợ đối với hỗ trợ đầu tư kiên 

cố hoá kênh mương và hỗ trợ đầu tư 

về phát triển thủy lợi nhỏ. Sở Kế 

hoạch đề nghị cấp xã và các tổ chức 

thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên 

của tổ chức thủy lợi cơ sở đóng góp. 

Nội dung này đã được Sở phân tích 

qua Báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện Nghị quyết 205, trong đó việc 

đóng góp của các tổ chức thủy lợi cơ 

sở, người dân rất ít và hầu như không 

có (vì người hưởng lợi ít, không như 

chương trình giao thông nông thôn, 

đối tượng hưởng lợi rộng rãi) nên ảnh 

hưởng việc quản lý đầu tư và nguồn 

vốn đối ứng còn nhiều bất cập, chưa 

rõ ràng. Do đó, đơn vị soạn thảo giữ 

nguyên quy định cơ chế như đối với 

dự thảo (hỗ trợ từ tỉnh và cấp huyện). 

- Đối với phần hỗ trợ của cấp 



 

huyện, cấp xã, hợp tác xã và nhân dân do 

UBND cấp huyện quy định trên cơ sở 

thống nhất của HĐND cấp huyện. 

  

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí 

đối với các dự án do Công ty TNHH MTV 

Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý và 

mức hỗ trợ tối đa 03 tỷ đồng/công trình. 

 

3. Đối với nguồn vốn thực hiện Chương 

trình: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-

19, cho nên dự toán nguồn thu ngân sách 

năm 2020 rất khó khăn. Ngoài ra, giai đoạn 

2021-2025 là thời kỳ ổn định ngân sách 

mới nên việc cân đối, bố trí vốn đảm bảo 

theo bản dự thảo là rất khó khăn (nhu cầu 

ngân sách tỉnh hỗ trợ là 420 tỷ đồng). Vì 

vậy, cần xem xét lại mục tiêu hỗ trợ cho 

phù hợp và phải lồng ghép thêm các nguồn 

vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia 

và huy động đóng góp của doanh nghiệp và 

nhân dân. 

4. Về tổ chức thực hiện: Để tạo điều 

kiện thuận lợi cho các địa phương trong 

quá trình triển khai thực hiện, kính đề nghị 

UBND tỉnh giao cho các địa phương chủ 

động lựa chọn và phân bổ chi tiết danh mục 

dự án đầu tư, tổ chức thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn và quyết định phê 

duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án 

huyện thì sẽ do HĐND cấp huyện 

quy định (tùy vào điều kiện mỗi dịa 

phương). 

- Đối với phần hỗ trợ cho Công ty 

TNHH MTV KTTL Quảng Nam 

(100% kinh phí), đơn vị soạn thảo 

tiếp thu và bổ sung nội dung này vào 

dự thảo. 

- Dự thảo Nghị quyết giai đoạn 

2021-2025 dự kiến bố trí nguồn kinh 

phí trên cơ sở lý luận thực tiễn như 

trong Báo cáo đánh giá NQ 205 và 

nội dung đề xuất (phần cơ sở để xây 

dựng mục tiêu Nghị quyết), trong đó 

đã lồng ghép nhiều nguồn hỗ trợ. 

Theo đó, đơn vị soạn thảo đã cân 

nhắc, lưu ý đến tình hình dịch bệnh 

và suy thoái kinh tế, nên nguồn vốn 

của Chương trình trong giai đoạn 

2021-2025 đã giảm nhiều so với giai 

đoạn 2016-2020 là 20,6 tỷ đồng. 

- Theo đánh giá của các Nghị 

quyết trước đây như Nghị quyết 

160/2010/NQ-HĐND ngày 24/4/2010 

và Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2012 thì việc giao địa 

phương tự lựa chon và phân bổ  danh 

mục chi tiết dự án đầu tư cũng chưa thực 

sự hiệu quả, do địa phương còn thiếu 

cán bộ chuyên môn, việc đầu tư công 



 

thuộc chương trình này. trình không liên tục và đồng bộ, chưa 

đảm bảo theo các quy hoạch (thủy lợi, 

sản xuất)…của tỉnh, địa phương. 
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Văn phòng 

Điều phối 

NTM tỉnh 

Công văn số 

115/VPĐPNTM-KHNV 

ngày 16/10/2020 

- Tại điển a và điểm b, khoản 1, Điều 1 

Phạm vi điều chỉnh đối với các khu vực đề 

nghị sửa lại.  

- Tại Điều 2. Giải thích từ ngữ: Đề nghị 

cơ quan soạn thảo giải thích rõ tổ chức 

thủy lợi cơ sở để thuận lợi cho quá trình 

thực hiện sau này. Ngoài ra, đối tượng áp 

dụng tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết có 

khác với đối tượng áp dụng quy định tại 

Điều 2, Nghị định số 77/2018/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, 

do đó cần giải thích rõ tổ chức tại dự thảo 

Nghị quyết có bao gồm UBND huyện/xã 

sau này làm chủ đầu tư? hay tổ chức là 

Công ty thủy lợi, HTX làm chủ đầu tư? 

- Dự thảo Nghị quyết chưa cụ thể hóa 

được Điều 4, Nghị định số 77/2018/NĐ-

CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét cụ 

thể hóa nội dung hỗ trợ này. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ 

sung cơ chế hỗ trợ (hỗ trợ trước đầu tư hay 

sau đầu tư cho từng nội dung liên quan) để 

đảm bảo theo quy định tại Điều 8, Nghị 

định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 

     

        Đã tiếp thu và chỉnh sửa 
 

Về giải thích từ ngữ đã có cụ thể 

trong Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 

năm 2017. 

Các tổ chức cá nhân có liên quan đến 

việc quản lý, khai thác và bảo vệ 

công trình thủy lợi thuộc đối tượng 

điều chỉnh của quy định này. 

 

 

 

 

 

 

Nội dung cụ thể hóa các cơ chế trong 

quy định sau này sẽ được UBND tỉnh 

ban hành Quyết định triển khai thực 

hiện cụ thể các nội dung của Nghị 

quyết này. 

 

 

 

 

 



 

năm 2018 của Chính phủ. 

- Tại Điều 8, đề nghị bổ sung nguồn 

ngân sách cấp huyện, vì cơ chế tại Nghị 

quyết có quy định đối ứng của ngân sách 

cấp huyện. 

 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  341 /BC-SNN&PTNT      Quảng Nam, ngày 26 tháng 11 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

Về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo 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 

 

Thực hiện Công văn số 231/UBND-TH ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao nhiệm vụ xây dựng và hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh dự 

kiến trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp trong năm 2020; Công văn số 

6425/UBND-TH ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị 

các nội dung của UBND tỉnh trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 

(tháng 11 và tháng 12/2020) và Thông báo số 427/TB-UBND ngày 23/11/2020 

của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc 

họp nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo các nội dung trình HĐND tỉnh khóa 

IX kỳ họp cuối năm 2020. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức xây dựng các dự thảo: Tờ trình của 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh 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 và đã gửi lấy ý kiến của các 

Sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBMTTQVN tỉnh và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH một thành viên Khai thác 

thủy lợi Quảng Nam Nam. 

 Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương; Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đã tổng hợp, thực hiện điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện 

nội dung các dự thảo, báo cáo giải trình ý kiến góp ý và gửi Sở Tư pháp thẩm 

định tại Công văn số 2531/SNN&PTNT-CCTL ngày 24/11/2020. Sau khi có kết 

quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 198/BC-STP ngày 25/11/2020, Sở 

Nông nghiệp và PTNT giải trình và tiếp thu ý kiến thẩm định như sau: 

 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

 Sở Tư pháp thống nhất với dự thảo.  

 2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị 

quyết với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết 

với các quy định trong văn bản giao quy định chi tiết. 

 2.1. Thẩm quyền ban hành 

 a) Thẩm quyền về hình thức: 

 - Ý kiến của Sở Tư pháp: là đúng thẩm quyền về hình thức. 

 b) Thẩm quyền về nội dung: 

 - Ý kiến của Sở Tư pháp: là phù hợp với quy định. 
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 2.2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết: 

 a) Ý kiến của Sở Tư pháp: cơ bản thống nhất và tham gia thêm một số nội 

dung sau: 

 Căn cứ ban hành văn bản: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thêm 

căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 

 b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu và bổ 

sung theo đúng quy định. 

 3. Về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày. 

  3.1. Về ngôn ngữ được sử dụng trong dự thảo: 

 - Ý kiến của Sở Tư pháp: ngôn ngữ sử dụng trong Nghị quyết đảm bảo 

theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015. 

  3.2. Thể thức và kỹ thuật trình bày:  

  a) Ý kiến của Sở Tư pháp: Phù hợp với Mẫu số 16. Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh (quy định trực tiếp) - Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. Tuy nhiên, về nơi 

nhận: Đề nghị thực hiện đúng theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ 

thể: (- Lưu: VT,.....(8). A. X X(9). 

 b) Ý kiến tiếp thu, giải trình: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu và chỉnh 

sửa theo đúng quy định. 

 Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo 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. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam kính báo cáo./. 

 (Gửi đính kèm Báo cáo số 198/BC-STP ngày 25/11/2020 của Sở Tư pháp 

về kết quả thẩm định) 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Chi cục Thủy lợi;  

- Phòng KHTH; 

- Lưu VT. 
(D:\THANH PHAT\NAM 2020\CHUONG TRINH THUY LOI NHO, 

TLNĐ, TUOI TTTK\DỰ THẢO CƠ CHẾ TRIEN KHAI NĐ77\HỒ SƠ 

TRÌNH UBND TỈNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH KCKM, TLNĐ, TTTTK 

2021-2025\25112020. BC giải trình ý kiến thẩm định Sở Tư pháp.doc) 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Xuân Tý 

 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 378 /BC-SNN&PTNT      Quảng Nam, ngày  18 tháng  12 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Về việc giải trình, tiếp thu ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự thảo  

Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 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 

 

Thực hiện Công văn số 6425/UBND-TH ngày 02/11/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị các nội dung của UBND tỉnh trình tại các kỳ 

họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 (tháng 11 và tháng 12/2020) và Thông báo số 

427/TB-UBND ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo 

các nội dung trình HĐND tỉnh khóa IX kỳ họp cuối năm 2020. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức xây dựng các dự thảo và lấy ý kiến 

góp ý của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về nội dung các dự thảo: 

Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh 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; đồng thời Sở 

Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 198/BC-STP ngày 25/11/2020. 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo và gửi lấy ý kiến các thành viên 

UBND tỉnh tại Công văn số 2572/SNN&PTNT-CCTL ngày 26/11/2020. 

Qua tổng hợp ý kiến của các thành viên UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT kính báo cáo tiếp thu, giải trình như sau: 

1. Đa số thành viên UBND tỉnh đều thống nhất thông qua nội dung các dự 

thảo (có 22/23 ý kiến thống nhất). 

2. Ý kiến của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Giám đốc Sở Khoa học - 

Công nghệ: Chỉnh sửa và thống nhất thông qua. 

Xem lại việc khống chế mức đầu tư công trình thủy lợi nhỏ không quá 03 

tỷ đồng quy định tại mục 1-Điều 5 dự thảo Nghị quyết. Đề nghị sửa đổi Điều 

này theo hướng chỉ khống chế mức hỗ trợ tối đa về số tuyệt đối. 

- Ý kiến tiếp thu, giải trình: Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu, chỉnh sửa. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 

(Gửi đính kèm Phiếu lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Phòng KHTH; 

- Lưu: VT. 
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