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KẾ HOẠCH 

 Phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 

  

Căn cứ Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 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 Lạng Sơn.  

Căn cứ Kế hoạch số 55/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025;  

UBND huyện Hữu Lũng ban hành kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Cụ thể hóa kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 

2021-2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 

05/3/2021 và mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh để triển khai, tổ chức thực hiện trên địa 

bàn phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương. 

Là cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng hằng năm, lồng ghép với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng 

nông thôn mới, nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong đầu tư, quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.  

2. Yêu cầu   

Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát nội dung, thực hiện có hiệu 

quả các quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch có liên quan đã được Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.  

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở, đề xuất, tham mưu điều chỉnh 

các nội dung không phù hợp để tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đề ra.  

Xác định nhiệm vụ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng thuộc trách 

nhiệm của cộng đồng dân cư, người dân đóng vai trò chủ đạo, Nhà nước có 

chính sách hỗ trợ thông qua các tổ chức thủy lợi cơ sở. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Từng bước hoàn thiện hạ tầng hệ thống công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng; hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội bền vững, phục vụ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát 

huy nội lực, nâng cao vai trò chủ thể của người dân trong đầu tư, quản lý, khai 

thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, bảo đảm tưới, tiêu chủ động, bảo 

đảm số lượng, chất lượng nước cho vùng chuyên canh lúa tập trung, vùng sản 



xuất các cây trồng chủ lực tập trung, vùng chuyển đổi từ đất trồng lúa sang cây 

trồng cạn, đáp ứng quy trình ky ̃thuật canh tác nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, 

tiết kiệm, hiệu quả. 

2. Mục tiêu cụ thể   

- Cấp nước chủ động cho diện tích đất trồng lúa hai vụ với mức đảm bảo 

tưới trên 90%. Đến năm 2025 có trên 10% diện tích gieo trồng lúa áp dụng 

phương thức canh tác tiên tiến.    

- Đến năm 2025, diện tích cây trồng cạn được tưới tiên tiến, tiết kiệm 

nước đạt trên 15%, đáp ứng theo Bộ tiêu chí tái cơ cấu ngành nông nghiệp.   

- Thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy 

lợi. Đến năm 2025, phấn đấu thực hiện quản lý tốt các công trình thủy lợi đạt 

hiệu quả. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống thể chế, chính sách phát 

triển lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách phát triển thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng, các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia, định mức, sổ tay hướng dẫn về quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Hướng dẫn áp dụng tiêu chí 

đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở.  

- Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn, bố trí kinh phí, huy động nguồn 

lực xã hội hóa và tổ chức thực hiện các chính sách của Chính phủ và địa phương 

đã ban hành về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng như: Nghị định 

số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước; Nghị định 

số 57/2018/NĐ-CP 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019; Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh...  

- Hướng dẫn thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp tình hình thực tế để 

áp dụng, giảm chi phí, tăng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.  

2. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

- Đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia đầu tư xây dựng, 

nâng cấp, hoàn thiện các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng để nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu sản xuất 

công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, yêu cầu cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ phương 

thức canh tác tiên tiến  

- Khuyến khích đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, tích trữ nước 

phân tán ở các vùng phân tán nhỏ lẻ, vùng cuối kênh mương, vùng thường 

xuyên bị thiếu hụt nguồn nước..; hoàn thiện công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi. 



- Xây mới, sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm điện, kiên cố hóa các tuyến 

mương nội đồng, tổ chức nạo vét kênh mương đảm bảo tưới, tiêu thoát nước chủ 

động. Tập trung sửa chữa, nâng cấp các đập dâng, hồ chứa nước nhỏ đảm bảo 

nguồn nước tưới, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa, lũ. 

3. Củng cố, phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở 

- Rà soát, thành lập, củng cố, kiện toàn tổ chức thủy lợi cơ sở theo Luật 

Thủy lợi để quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng hoạt 

động hiệu quả, bền vững, đáp ứng theo quy định tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP 

ngày 14/5/2018 của Chính phủ, Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết 

một số điều của Luật Thủy lợi.  

- Đẩy mạnh thực hiện phân cấp, chuyển giao quản lý tưới cho các tổ chức 

thủy lợi cơ sở; tăng cường sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn và chính quyền 

cấp xã trong việc tổ chức và hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở; sự tham gia 

của tổ chức thủy lợi cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch cấp, tưới, tiêu, thoát nước 

của tổ chức khai thác công trình thủy lợi đầu mối. 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm có sự tham gia của người dân trong quản 

lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. Định kỳ hằng năm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.  

4. Khoa học công nghệ, đào tạo, truyền thông 

- Tăng cường nghiên cứu, áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ 

trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, quy trình tưới 

tiết kiệm nước,đáp ứng các biện pháp canh tác tiên tiến, phù hợp với các giai 

đoạn sinh trưởng của từng loại cây trồng. Ứng dụng công nghệ xây dựng công 

trình thu trữ nước cho các vùng phân tán nhỏ lẻ, vùng cuối kênh, vùng thường 

xuyên bị thiếu hụt nguồn nước,...  

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để tăng cường năng lực quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng cho cán bộ quản lý Nhà 

nước về thủy lợi cấp huyện, xã và người trực tiếp quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi của các Tổ chức thủy lợi cơ sở. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước đối với công tác quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng để nâng cao nhận thức của người dân về ý thức bảo vệ công trình thủy 

lợi, bảo vệ chất lượng nước, sử dụng nước tiết kiệm qua đó nâng cao hiệu quả 

công trình thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới.  

- Đẩy mạnh sự tham gia của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, đăc̣ 

biệt là người dân vào quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và chất lượng 

nước bằng nhiều hình thức, như thông qua phát động các phong trào thi đua.  

5. Kinh phí, cơ chế nguồn vốn thực hiện 

- Nguồn vốn Trung ương: theo cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định 

số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển 

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

- Nguồn vốn địa phương quản lý (bao gồm ngân sách tỉnh và ngân sách 

cấp huyện): hỗ trợ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-



HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 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 Lạng Sơn;  

- Nguồn vốn huy động hợp pháp khác (các tổ chức, cá nhân quản lý, khai 

thác, sử dụng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng): đầu tư, sửa chữa, nâng 

cấp công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; chi 

trả tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo quy định, chi các hoạt động quản 

lý, vận  hành, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng...  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

kế hoạch; tham mưu cho UBND huyện hằng năm tổng hợp, báo cáo tỉnh kết quả 

thực hiện. 

- Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình lập, phê duyệt hồ 

sơ và triển khai đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng;  

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan liên quan tham 

mưu Uỷ ban nhân dân huyện bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch; 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế & Hạ tầng, các đơn vị chuyên môn nghiên 

cứu, áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng công 

trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, quan tâm đến công nghệ kênh mương bê 

tông vỏ mỏng đúc sẵn, đường ống, công nghệ tưới hiện đại, chế độ. Hướng dẫn 

quy trình tưới tiết kiệm nước, đáp ứng các biện pháp canh tác tiên tiến, phù hợp 

với các giai đoạn sinh trưởng của từng loại cây trồng. Ứng dụng công nghệ xây 

dựng công trình thu trữ nước cho các vùng phân tán nhỏ lẻ, vùng cuối kênh 

mương, vùng thường xuyên bị thiếu hụt nguồn nước,... 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc củng cố, 

chuyển đổi và thành lập mới các Tổ hợp tác, Hợp tác xã hoạt động dịch vụ thuỷ 

lợi. Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về tư vấn phát triển, đào tạo, hỗ trợ các 

hoạt động cho tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn về 

chủ trương, chính sách phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và các văn bản 

điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách mới về đầu tư, quản lý, khai 

thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan cân đối tham mưu 

UBND huyện phân bổ, chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch. 

3. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hằng năm lập kế 

hoạch, sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm điện, các đập dâng, hồ chứa nước, kiên 

cố hóa các tuyến mương nội đồng, thường xuyên tổ chức nạo vét kênh mương 

đảm bảo tưới, tiêu thoát nước chủ động trong phạm vi đơn vị quản lý. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống sự cố thiên tai 

của các công trình hồ, đập trọng yếu bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du 

trong mùa mưa, lũ. 



4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

huyện: tham gia thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ nông 

dân sản xuất, quản lý khai thác công trình thủy lợi; thực hiện tốt chức năng giám 

sát đầu tư, quản lý công trình thủy lợi sau đầu tư để phát huy hiệu quả nguồn 

vốn đầu tư. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn, hằng năm căn cứ tình 

hình thực tế, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch gửi về 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch trước 

ngày 15 tháng 9 để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Bố trí, huy động, lồng ghép các nguồn lực để tổ chức triển khai có hiệu 

quả các nội dung của kế hoạch trong phạm vi nguồn kinh phí hằng năm được bố 

trí theo quy định.  

- Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung của kế hoạch 

về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 

30 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND tỉnh theo quy định.  

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm 

đạt hiệu quả thiết thực./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ và tổ chức chính trị xã hội huyện; 

- Các phòng: NN&PTNT, TC-KH, KT&HT; 

- Xí nghiệp KTCTTL Hữu Lũng; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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