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công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của 

Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi; 

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

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều 

của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác 

công trình thuỷ lợi sử dụng vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình 

bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số         /TTr-SNN ngày          /        /2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý, khai 

thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày         tháng       năm 2021. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải - Xây dựng, Tư pháp, Công an tỉnh; 

Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Báo LT, Đài PT và TH tỉnh; 

- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Chi cục Thuỷ lợi; 

- Lưu: VT, NLN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

  

 

 

 

Trịnh Xuân Trường 
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QUY ĐỊNH 

Phân cấp quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi  

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2021/QĐ-UBND ngày        tháng     

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Quy định này phân cấp quản lý, khai thác các công trình thủy lợi được 

đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân 

sách nhà nước, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã được đưa 

vào khai thác sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, kinh tế trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai.  

2. Đối với các công trình, hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư xây 

dựng bằng các nguồn vốn khác, việc tổ chức quản lý, vận hành do chủ sở hữu 

(hoặc đại diện chủ sở hữu) quyết định trên cơ sở vận dụng hướng dẫn của Quy 

định này và các hướng dẫn khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, 

phát huy hiệu quả công trình. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi; các doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi 

cơ sở, cá nhân được giao quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và các tổ 

chức, cá nhân khác liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc phân cấp 

1. Mỗi công trình thủy lợi phải có một đơn vị khai thác công trình thủy lợi 

khai thác, sử dụng. Tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nuớc của cơ quan nhà 

nước với chức năng khai thác, sử dụng của đơn vị được giao khai thác, sử dụng 

công trình. 

2. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi; vị trí điểm giao nhận sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi; quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi phải đảm bảo 

tính hệ thống, kết hợp quản lý theo lưu vực và địa giới hành chính. Bảo đảm an 

toàn và khai thác có hiệu quả các công trình thuỷ lợi trong việc tưới, tiêu, cấp 

nước phục vụ sản xuất, dân sinh, kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. 

3. Việc quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước lớn; 

công trình đập, hồ chứa nước vừa; kênh, mương lớn; kênh, mương vừa phải do tổ 

chức, cá nhân có đủ năng lực và kinh nghiệm quản lý, khai thác và bảo vệ công 

trình thuỷ lợi. Các công trình, hệ thống công trình thuỷ lợi nhỏ, nội đồng, có đặc 

điểm, tính chất kỹ thuật đơn giản, quy mô nhỏ phân cấp cho các địa phương quản 

lý khai thác và bảo vệ. 

4. Tăng cường vai trò của chính quyền địa phương và người dân trong việc 

tham gia quản lý, khai thác và bảo vệ, nhằm phát huy hiệu quả công trình thuỷ 

lợi. 
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Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 

1. Điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi là vị trí chuyển giao sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa tổ chức, cá nhân cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ (là vị trí được xác định theo quy mô thủy lợi nội đồng). 

2. Tổ chức, cá nhân cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ thủy lợi thống nhất điểm giao nhận dịch vụ phù hợp với quy định phân cấp 

quản lý công trình thủy lợi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Quy mô thủy lợi nội đồng được quy định theo diện tích tưới, tiêu thiết kế 

của khu vực tưới, tiêu do cống, kênh, phai phụ trách; đối với công trình tưới là ≤ 

5ha, công trình tiêu là ≤ 3ha. 

4. Các trường hợp không xác định được vị trí cụ thể thì tổ chức, cá nhân 

cung cấp và tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi tự thỏa thuận 

điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. 

Điều 5. Phân cấp chủ sở hữu công trình thuỷ lợi 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai là chủ sở hữu đối với công trình có nguyên 

giá từ 7(bảy) tỷ đồng trở lên trên địa bàn thành phố Lào Cai, từ 5(năm) tỷ đồng 

trở lên trên địa bàn các huyện, thị xã. 

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện là chủ sở hữu đối với các công trình thuỷ lợi 

không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các công trình thủy lợi có tiêu chí dưới 

đây: 

a) Đập có chiều cao từ 10m trở lên hoặc hồ chứa nước có dung tích từ 

500.000 m3 nước trở lên; 

b) Kênh, mương, xi phông, cầu máng có lưu lượng trên 5 m3/s hoặc chiều 

rộng đáy kênh trên 5 m. 

Chủ quản lý là Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

(Chi tiết danh mục theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này) 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các công trình thủy lợi còn lại trên 

địa bàn cấp huyện, ngoài các danh mục quy định tại khoản 1 Điều này. 

Chủ quản lý là phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/phòng Kinh tế. 

Điều 7. Phân cấp khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

1. Giao cho Doanh nghiệp có đủ năng lực theo quy định của Nghị định số 

67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi được 

quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này. 
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2. Giao cho tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân khai thác và bảo vệ các công 

trình thủy lợi được quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy định này. Ủy ban nhân dân 

cấp huyện thành lập Tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

Điều 8. Phân cấp lập, phê duyệt phương án bảo vệ; phương án ứng phó 

thiên tai cho công trình thủy lợi 

1. Các Doanh nghiệp, Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân trực tiếp quản lý, 

khai thác có trách nhiệm lập phương án bảo vệ, phương án ứng phó thiên tai cho 

công trình thủy lợi đối với các công trình được giao tại Điều 6. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bảo vệ, phương án 

ứng phó thiên tai cho công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bảo vệ, 

phương án ứng phó thiên tai cho công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quản lý. 

Điều 9. Phân cấp phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công 

trình thuỷ lợi 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, công bố công khai quy trình 

vận hành công trình thuỷ lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, công bố công khai 

phương án bảo vệ công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. 

 Chương III 

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY 

LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI 

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chung đối với tất cả các công trình và hệ 

thống công trình trên toàn tỉnh, quyết định đơn vị làm chủ đầu tư các dự án đầu 

tư sửa chữa công trình thuộc nguồn vốn nhà nước. 

2. Quyết định danh mục công trình được phân cấp quản lý tại Điều 6; Quyết 

định phương thức khai thác công trình giao doanh nghiệp khai thác theo đề nghị 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Phê duyệt quy trình vận hành công trình thủy lợi, phương án bảo vệ công 

trình, phương án ứng phó thiên tai đối với công trình do cấp tỉnh quản lý sau khi 

có kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại khoản 1, Điều 

57, Luật Thủy lợi. 

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý công trình thủy lợi do cấp 

tỉnh quản lý; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện 

chức năng quản lý đối với các công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quản lý. 

b) Căn cứ vào các tiêu chí và điều kiện cụ thể từng thời điểm, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn lập danh mục các công trình thủy lợi trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phân cấp quản lý. 

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 10 

quy định này. 

2. Sở Giao thông vận tải – Xây dựng 

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức xây dựng, 

đấu nối hệ thống giao thông đồng bộ với công trình, hệ thống công trình thủy lợi 

để đảm bảo yêu cầu cấp nước, thoát nước không làm ảnh hưởng đến kết nối hạ 

tầng giao thông khu vực; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, 

tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống cấp thoát nước đô thị, khu công nghiệp nằm 

trong hệ thống công trình thủy lợi, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quy trình vận 

hành hệ thống công trình thủy lợi; 

c) Thực hiện công tác giám định chất lượng, giám định sự cố công trình thuỷ 

lợi khi có đề nghị của cơ quản quản lý chuyên ngành. 

3. Sở Tài chính, trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và căn cứ khả năng cân đối ngân sách, chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí 

kinh phí theo đúng quy định của Luật ngân sách để thực hiện các nội dung trong 

quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về sử dụng lao động và công tác an 

toàn lao động, an toàn phòng, chống cháy nổ trong quá trình xây dựng và khai 

thác công trình thuỷ lợi; 

b) Tham gia các đoàn kiểm tra về thiệt hại do ảnh hưởng của quá trình vận 

hành công trình thuỷ lợi và thực hiện các biện pháp cứu trợ bảo trợ xã hội. 

7. Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chỉ đạo việc ngăn chặn các hành vi phá hoại, bảo đảm an 

toàn cho công trình thủy lợi và khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố. 

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp nhằm 

đảm bảo an toàn tất cả các công trình thủy lợi nằm trên địa bàn. 

2. Chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã củng cố, kiện toàn các tổ 

chức thủy lợi ở cơ sở phù hợp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy 
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định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi để tiếp nhận việc khai thác, sử dụng 

các công trình được phân cấp trên địa bàn. 

2. Chỉ đạo lập và phê duyệt quy trình vận hành công trình thủy lợi, phương 

án bảo vệ công trình, phương án ứng phó thiên tai cho công trình được giao quản 

lý sau khi có kết quả thẩm định của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

cùng cấp. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại khoản 2, Điều 57 Luật 

Thủy lợi. 

Điều 13. Trách nhiệm của Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế 

1. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý công trình thủy lợi 

được phân cấp quản lý; hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại khoản 3, Điều 57 

Luật Thủy lợi. 

2. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ quy 

định tại Điều 12 Quy định này. 

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã 

Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 57 Luật Thủy lợi. 

Điều 15. Trách nhiệm của các tổ chức thủy lợi cơ sở, các tổ chức/cá nhân 

quản lý khai thác công trình thủy lợi. 

1. Củng cố năng lực, sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý cho phù hợp để thực 

hiện việc quản lý, khai thác có hiệu quả, đảm bảo an toàn công trình. 

2. Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa các doanh nghiệp quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi và các tổ chức thủy lợi cơ sở tại các địa phương. 

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cấp, tưới, tiêu và thoát nước, bảo 

trì công trình thủy lợi, bao gồm: 

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp, tưới, tiêu và thoát nước, bảo trì công 

trình thủy lợi; 

b) Thông báo lịch cấp, tưới, tiêu và thoát nước cho người sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi; 

c) Theo dõi hiệu quả hoạt động và đánh giá chất lượng, kết quả dịch vụ sau 

mỗi mùa, vụ. 

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ công trình thủy lợi; 

phương án ứng phó thiên tai; quy trình vận hành công trình; cắm mốc chỉ giới 

phạm vi bảo vệ công trình được giao quản lý, khai thác. 

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất, cung cấp dịch vụ khác. 

Khuyến khích, vận động sự tham gia của người dân trong trong sử dụng và bảo 

vệ công trình. 
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6. Chủ động xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi (bao gồm giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác) trình cấp có 

thẩm quyền theo quy định. 

7. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 54, Luật 

Thủy lợi. 

Điều 16. Quy định về điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi quy định 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các Sở, ngành; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, tổ chức/cá nhân khai thác công trình thủy lợi phản ánh bằng 

văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

 

  

 


