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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-NN Hữu Lũng, ngày        tháng 5 năm 2022 
Về việc rà soát, kê khai diện tích đất 

nông nghiệp được phục vụ tưới bởi 

các công trình thủy lợi 

 

 

               Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 

 

Thực hiện Văn bản số 908/SNN-TL ngày 19/5/2022 của Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, kê khai diện tích đất nông 

nghiệp được phục vụ tưới bởi các công trình thủy lợi. 

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về 

việc Quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 73/2001/QĐ-UB ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao các công trình thủy lợi cho UBND các huyện, thị xã và 

các Xí nghiệp thủy nông quản lý, khai thác và bảo vệ; các Quyết định bàn giao 

công trình thủy lợi từ năm 2002 đến nay; 

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh Về 

việc ban hành danh mục và phương thức thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích 

lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn các xã, thị trấn những năm 

gần đây do quá trình phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa nên đã chuyển một 

phần diện tích đất nông nghiệp sang đất ở, đất xây dựng; thay đổi tên chủ hộ 

dùng nước do chuyển nhượng; kiên cố hóa kênh mương nên mở rộng được thêm 

nhiều diện tích tưới,... do vậy có nhiều biến đổi về diện tích.  

Để có số liệu tổng hợp, tham mưu UBND trình tỉnh phê duyệt diện tích 

đất nông nghiệp được phục vụ tưới của tất cả các công trình thủy lợi trên địa bàn 

các xã, thị trấn làm cơ sở đặt hàng đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi. 

UBND huyện đề nghị như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn rà soát, kê khai lại toàn bộ diện tích đất nông 

nghiệp được phục vụ tưới của tất cả các công trình thủy lợi trên địa bàn các xã thị 

trấn quản lý. (không kê khai diện tích công trình do Xí nghiệp khai thác CTTL 

Hữu Lũng quản lý). 

2. UBND các xã phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi 

Hữu Lũng triển khai rà soát và báo cáo các nội dung đề nghị phê duyệt diện tích 

cần tưới nước bằng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cụ thể: 



- Các biểu tổng hợp gồm:  

+ Biểu số 1: Tờ khai diện tích đất nông nghiệp yêu cầu phục vụ tưới bằng 

giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. 

+ Biểu số 2: Bảng kê diện tích đất nông nghiệp yêu cầu phục vụ tưới nước. 

+ Biểu số 3: Bảng tổng hợp diện tích đất nông nghiệp yêu cầu tưới nước 

bằng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. 

+ Biểu số 4: Bảng tổng hợp diện tích cần tưới nước bằng giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi. 

(có mẫu biểu gửi kèm) 

Lưu ý:  

Từ biểu số 02 đến biểu số 04 sau khi các xã tổng hợp xong gửi 01 bộ về 

UBND huyện (qua phòng NN&PTNT huyện) để kiểm tra xong, sau đó phòng gửi 

lại các xã ký tên, phô tô thêm 01 bộ đóng dấu đỏ. Riêng biểu số 01 chủ hộ và 

trưởng thôn ký luôn.    

UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác 

toàn bộ số liệu, diện tích được miễn, cấp hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi đã kê khai, trình thẩm định.  

Đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện và báo 

cáo số liệu về UBND huyện (qua Phòng NN&PTNT), đồng thời gửi file mềm 

vào địa chỉ mail: vanhau352@gmail.com  trước ngày 15 tháng 7 năm 2022 để 

tổng hợp báo cáo UBND huyện và trình cấp trên phê duyệt theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chi cục thủy lợi tỉnh Lạng Sơn; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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