
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  11   /2020/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày  06  tháng 3 năm 2020 

                            

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi  

nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 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 Thừa Thiên Huế; 

Theo đề nghị của  iám đốc    N ng nghiệp và Phát triển n ng th n tại T  

trình số 267/TTr- NNPTNT ngày 27 tháng 02 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy 

lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

như sau:  

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:  

Quyết định này quy định việc thực hiện chính sách hỗ trợ và trách nhiệm của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

2. Mức hỗ trợ: 

Thực hiện theo các Điều 2, 3, 4, 5, 6 của 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 

Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 10 
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tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là Nghị 

quyết số 21/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh). 

3. Điều kiện hỗ trợ:  

Tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện hỗ trợ cho từng 

loại công trình được quy định tại Khoản 2, Điều 4 và Khoản 2, Điều 5 Nghị định 

số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định hỗ trợ 

phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (viết 

tắt là Nghị định số 77/2018/NĐ-CP). 

4. Nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ: 

Thực hiện theo Điều 7 của 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 Thừa Thiên 

Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

Hằng năm, căn cứ khả năng ngân sách địa phương, Sở Tài chính tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, bố trí vốn trong dự 

toán ngân sách nhà nước tỉnh để thực hiện.   
 

Điều 2. Quy trình tổ chức triển khai thực hiện 

1. Quy trình lập, phê duyệt kế hoạch: 

a) Tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên tổ chức thủy lợi cơ sở (viết 

tắt là tổ chức, cá nhân) căn cứ nhu cầu thực tế đăng ký công trình đề nghị hỗ trợ 

đầu tư gửi Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

b) Hằng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách, căn cứ tình hình thực 

tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng kế hoạch và 

dự toán kinh phí thực hiện chính sách (theo thứ tự ưu tiên) gửi Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2. Quy trình lập, phê duyệt hồ sơ và triển khai đầu tư xây dựng: 

a) Sau khi có thông báo danh mục công trình và kinh phí được hỗ trợ, tổ 

chức, cá nhân lập hồ sơ công trình trình Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét phê 

duyệt; 

b) Tổ chức, cá nhân căn cứ hồ sơ được phê duyệt để triển khai xây dựng công 

trình. 

3. Quy trình giải ngân kinh phí hỗ trợ: 

a) Cơ chế giải ngân thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP; 

b) Hồ sơ và thủ tục nhận hỗ trợ thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 

77/2018/NĐ-CP. 
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Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình lập, phê duyệt hồ sơ và 

triển khai đầu tư xây dựng; ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; 

b) Tổng hợp kế hoạch hằng năm của các địa phương, phối hợp với các Sở: 

Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân 

dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện chính sách; 

c) Theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo tiến độ và đánh giá kết quả thực 

hiện chính sách hàng năm theo quy định. 

2. Sở Tài chính: 

a) Hướng dẫn các địa phương về thủ tục cấp phát, thanh quyết toán; tổng 

hợp quyết toán chính sách trên địa bàn tỉnh; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các cơ quan liên quan cân đối nguồn ngân sách hàng năm, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện chính sách;   

c) Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế 

bố trí kinh phí thực hiện chính sách trong dự toán ngân sách cấp huyện hàng 

năm; 

d) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ 

đạo, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực 

hiện chính sách theo quy định. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí lồng ghép các nguồn vốn: Vốn đầu 

tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia 

và các nguồn vốn khác để thực hiện chính sách này. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các thủ tục đất 

đai trong quá trình thực hiện Quyết định này. 

5. Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách 

nhiệm theo dõi, giám sát, phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định này.    

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: 

a) Chủ động bố trí ngân sách cấp huyện, tùy theo khả năng cân đối ngân 

sách để quyết định hỗ trợ cho phù hợp; 

b)  ây dựng kế hoạch hằng năm báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bố kinh 
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phí thực hiện. Cân đối, giao kế hoạch và kinh phí hằng năm cho Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để triển khai thực hiện; 

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn: Tuyên 

truyền, phổ biến cho nhân dân biết và triển khai thực hiện chính sách này; thanh 

toán tiền hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ theo quy định; 

d) Giám sát quá trình thực hiện chính sách này tại địa phương; tổng hợp, 

báo cáo quyết toán kinh phí gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn theo đúng quy định hiện hành. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 

a) Tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết và triển khai thực hiện chính 

sách này; 

b) Lập kế hoạch hằng năm trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, tổng 

hợp;  

c) Thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân được nhận hỗ trợ tại trụ 

sở Ủy ban nhân dân cấp xã, Trung tâm văn hóa các thôn và thông báo trên 

phương tiện truyền thanh cấp xã để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; 

d) Tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ công trình để tổ chức, cá nhân triển khai 

thực hiện; 

đ) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định; xem xét, thanh toán tiền 

hỗ trợ theo đúng đối tượng và mức hỗ trợ theo quy định;  

e) Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách ở địa phương; 

g) Định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được hỗ trợ:  

a) Đăng ký danh mục công trình đề nghị hỗ trợ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã 

tổng hợp vào kế hoạch hằng năm; 

b) Sau khi có thông báo được hỗ trợ, tiến hành lập hồ sơ công trình để trình 

Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét phê duyệt để triển khai xây dựng theo quy 

định; 

c) Gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét và chi 

trả kinh phí hỗ trợ; 

d) Quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả 

và thanh toán, quyết toán đúng quy định hiện hành; 

đ) Quản lý, khai thác công trình sau đầu tư hiệu quả và đảm bảo an toàn. 

9. Ban Giám sát cộng đồng: 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì thành lập Ban Giám sát 

cộng đồng với sự tham gia của đại diện Hội đồng nhân dân, Mặt trận, các tổ 
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chức đoàn thể, đại diện cộng đồng dân cư để thực hiện giám sát cộng đồng theo 

quy định hiện hành trong quá trình đầu tư xây dựng. 
 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 

2020. 
 

Điều 5. 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, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

       

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Các Bộ: NN&PTNT, TC; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

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

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP: LĐ và các CV: KH, TC; 

- Lưu: VT, NN; 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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