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CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc
Ha Nam, ngày 23 tháng40 nám 2019

QUYET D!NH
Ban hành quy cl!nh phân cap quãn 1, khai thác
cong trInh thug kyi trên dja bàn tinh Ha Nam
UY BAN NHAN DAN T!NH HA NAM
Can ct' Lut T chtc chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can cicLu2t Thzylcii ngày 19 tháng 6 nám 2017,
Can cii' Nghj djnh so' 67/2018/ND-UP ngày 14 tháng 5 nám 2018 cza
ChInh phz quy d/nh chi tié't mt so' diu cia Lugt Thzy lcii;
Can cii' Nghj djnh sO' 129/2017/ND-CT ngày 16 tháng 11 nám 2017 cza
ChInh phz quy djnh viçc quán lj, th dyng và khai thác tài san keA't cá'u hg tá'ng
thiy lcyi,
Can ct' Thông tu'sO' 05/2018/TT-BNNP TNT ngày 15 tháng 5 nám 2018 cia
B5 NOng nghip và Phát trie2n nOng thOn quy djnh chi tiê't mt sO' dié'u cta Luqt
Thiy lçii,
Can cz' Thông tu' 05/2019/TT-BNNP TNT ngày 02 tháng 5 nãm 2019 cza
Bó Nông nghip và Phát trié'n nOng thOn quy djnh ché' d7, quy trInh báo tn tài
san kit cá'u hg tcng thiy lcri,
Theo d nghf cüa Giám dO'c SO' NOng nghip và Phát tnin nOng thOn.
QUYET IMNH:
Diêu 1. Ban hành kern theo quyt djnh nay Quy dnh phân cp quân 1,
khai thác cong trInh thus' 1çi trên da bàn tinh Ha Nam.
Diêu 2. Quyt dljnh nay có hiu 1irc k tir ngày 05 tháng 14 nãm 2019.
Quyt djnh nay thay th Quyt dijnh s 26/20 1 1/QD-UBND ngày 9 tháng
9 näm 2011 cüa Uy ban nhân dan tinh Ha Nam v vic "Ban hành quy djnh phân
cip quân 1, khai thác cOng trInh thüy lyi trên dja bàn tinh Ha Nam".

UY BAN NHAN DAN
TINH HA NAM

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Ti' do - Hinh phtic

QUY DNH
PhIn cIp quãn 1, khai thác cong trInh thuy Içî
trên dia bàn tinh Ha Nam
(Ban hành kern theo Quye't d.inh so 44 /2019/QD-UBND
ngày 23 tháng 40 nàrn 2019 ci'a (Jy ban nhán dan ti'nh Ha Nani)

Chuong I
QUY D!NH CHUNG
Diêu 1. Pham vi diêu chinh
Quy dinh nay phãn cap quán 12, khai thác các h thông cong trInh thüy 1çi
du'rc dâu tu xây du'ng bang nguôn vOn ngân sách nhà nu'ó'c hoc có nguOn gôc tü
ngân sách nhà nu'ó'c, du'Gc co' quan nhã nu'ó'c CO thârn quyên phê duyt, dã duc du'a
vào khai thác sü' dung phuc vu san xuât nông nghiêp, dan sinh, kinh tê trên dja bàn
tinh. Cong trInh thüy 1i dup'c xây dirng bang nguôn von 1dác có the tharn kháo quy
dinh nay. Nôi dung không có trong quy djnh nay thirc hin theo Lut Thüy 1p'i,
Thông tu' 05/201 9/TT-BNNPTNT và van bàn pháp Iut khác có lien quan.
Diu 2. D6i tu'qng áp dyng
Các co quan, tO chO'c, cá nhân có hott dng lien quan den quail I, khai thác
cOng trInh thüy hi.
I)iêu 3. Giai thIch tü' ngü'
1. "He thOng cong trnh thOy l'i born chuyén tip" gOrn: trim born, kênh
và cOng trInh trên kênh cüa các Hçp tác xã djch vy nông nghip (I-I TXD VAIN).
Hp tác xã nOng nghip (1-ITXNN) lam nhiêrn vy born chuyên tiCp tilt' tu'ó'i, tiêu
tio nguOn cOa các COng ty khai thác cOng trInh thOy lçi (KTCTTL) trong h thông
den chü dng cho tO chile thOy Iç'i co sO'.
I-1 t1iing cOng trInh thüy 1çi chuyên tip chi CO trong vüng quy hotch tu'ó'i,
tiêu cüa các Cong ty KTCTTL.
2. "Dirn gicto nhn sOn phOrn, dich vu thy 1Q'i: Dirn giao nhn san phâm,
dich vu thüy Io'i là vi trI chuyn giao san phrn, djch vy thOy 1i giü'a tO chirc, cá
nhãn cung cp vâ tO chii'c, cá nhân sO' dyng san phrn, djch vu thüy 1p'i.
3. 'Sau cOng u kCnh ", Sau be xO train born" là vj trI den hêt phân xây
dOc ye phIa ha luii cüa cOng, be xá trrn born tInh theo chiêu nu'ó'c cháy.
'Tru'ó'c cong dun ken/i "Tru'Oc b ht trçun born" là v trI dCn het phan xãy
dOe ye phIa thu'p'ng 1uu cOa cOng, be hOt tram bo'ni tInh theo chiêu nu'ó'c cháy.
4. TO chit'c, cá nhân khai thác cong trInh thOy 19'i
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To ch(rc, cá nhân khai thác cong trInh thuy Içi (sau day gi chung là dan vf
khai thác cong trmnh thiy lQ'i) gOm: Cong ty KTCTTL, doanh nghip có nhim vii
khai thác cOng trInli thüy loi; HTXDVNN, HTXNN có nhirn vii quân I khai
thác cOng trInh thüy Igi; tO chirc thüy igi co sO; cá nhân có nhirn vii khai thác
cong trInh thüy igi theo quy djnh cüa pháp 1ut.
fliêu 4. Nguyen tãc phân cap quan 1, khai thác
1. Mi cOng trInh thOy Igi phái cO imt don vi khai thác cOng trInh thüy igi
khai thác, sü' dung. Tách bich giü'a chrc näng quail 1' nhà nuóc cüa co quan nhà
nu'ó,c vói chuc nãng khai thác, sü dung cua do'n vi dugc giao khai thac, sü dung
Cong trInh.
2. Tuân thu theo quy trInh v.n hành chung trong h thOng quy ho?Ch dâ
du'Gc cap Co thârn quyên phê duyt.
3. Lay din tICh phiic vi và rnu'c d phiic vçi cua Cong trInh dê phãn Cap quán
l, khai tháC.
4. Vic phân Cp quán 1, khai thác cOng trInh phãi darn bâo tInh kê thra,
thun igi trong qua trmnh quãn 1, sü' dirng nhãrn phát huy tôi da nãng lirc phyc vii
cua Cong trInh.
Chu'o'ngll
QUY DJNH C!J THE
Biu 5. V trI diem giao nhn san phIm, djcli vy thüy kyi
Dim giao nhãn san phârn, diCh vçi thüy lgi giü'a don vj khai thác Cong trInh
thüy Igi Va tO chu'c thüy lY1 co sO là vi trI dugc xác djnh theo quy rnô thñy Igi ni
dông.
Quy mô thüy loi ni dông duoc xac dinh là cOng trInh thuy lQ'i CO din tIch
phi1C vit tir 25 ha tr xuOng
Diêu 6. Phan cap quail l, khai thãc cong trinh thüy 19'i
1. Trong vi1ng CaC Cong ty KTCTTL tu'ói, tiêu Chu dng
COng ty KTCTTL Ha Nam, Cong ty Co phn mOi tru'Ong và cOng trInh dO
thi Ha Narn quán l', khai thác tir cOng trInh dãu rnOi den sau cOng dãu kênh tu'ói
và tru'óc cOng dàu kênh tiêu tii vj trI diem giao nhn san phârn, dich vi thüy igi
cüa tO ch,.irc thüy lgi co sO, (tri' cOc cOng trmnh do Cong KTCTTL Bàc Narn Ha,
SOng 7Vhu dà du'Q'c cap cO iliOiii quyên giao quOn l.
2. Trong yang các COng ty KTCTTL tu'ó'i, tiêu to nguOn vã chü dng rnt
phân:
a) Các COng ty KTCTTL quán 1, khai thác ti'j' cOng trInh dâu mOi den tru'ó'c
be hut tram born tuó'i hoäc sau be xá tram born tiêu cüa các HTXDVNN, HTXNN.
b) Các HTXDVNN, HTXNN lam nhiërn vu barn chuyen tip quãn 1', khai
thác tü' tru'ó'c be hut trrn born tu'ói, sau be xá trrn born tiêu CUa
HTXDVNN,HTXNN và he thOng kênh rnu'ong tü' tram born den diem giao nhn
san phâm, djch vi thOy igi cOa tO chu'c thüy lgi co sO'

3. Ngoài viling tu'ói, tiêu cüa các Cong ty KTCTTL
Các HTXDVNN,HTXNNngoài yang chju trách nhiêm quán 1, khai thác
h thông cOng trInh tü' dâu rnOi den mat rung và can ci.r quy dlnh nay dê xác djnh
vi trI diem giao nh.n san phârn, dich vu thüy 1i lam co sO phân rO nguOn von tu
si.ra, vn hành cong trInh cho pha hp.
4. To chü'c thay 19'i co sO' quán 1, khai thác các cong trInh thñy lçii tr vj trI
diem giao nhn san phârn, dich viii thüy ipi vào mt rung.
5. Quán 1, khai thác mt so tuyên song ni dOng
Cong ty KTCTTL tinh Ha Narn quail 1', si.r diing các song ni dông gOm:
song Chãu Giang doan tü' cOng Täc Giang den cOng Phü L, doan tü' dp Quan
trung den dp Vinh Tni; sOng Büi tir tram born Thanh Son den cOng Bii; sOng
Kinh Thüy trên dia bàn Ha nam, sOng Biên HOa doan tü' tram born Dinh Xá den
dp Câu Ghéo.
Diêu 7. Bàn giao và quãn 1 tài san két ciu h thng thüy ly'i
Các cOng trInh tru'ó'c dày do HTXDVNN, HTXNN xây dtmg và quán 1,
nay bàn giao !ai cho Cong ty KTCTTL dê phi hçp vó'i quy djnh nay du'gc thvc
hin theo nguyen tãc tu nguyen, tO chOc bàn giao hiên trng d quàn 1 sü' diing.
Vic bàn giao cOng trInh thu'c hin theo dja bàn huyn, thành phO, vj trI ranh gió'i
quan ly duoc xac dinh tai hiên tiuong môt cach cu the va duoc lap danh sach cua
ti1ng tuyen kenh theo ta'ng h thOng, Uy ban nhân dan huyn, thành phO phe duyt
de giao nhim v trong quàn 1 vn hành cOng trInh. Danh sách thông kê bàn giao
cOng trInh du'p'c 1p thành 04 (hón) b gui các don vj: SO' NOng nghip và phát
triên nOng thôn 0 1 b, Uy ban nhân dan huyên, thành phO 01 b; Don v nhn bàn
giao cOng trInh 01 h; do'n vj bàn giao cOng trinh 01 b.
COng ty KTCTTL, HTXDVNN và tO chirc, cá nhân du'9'c giao khai thác
cOng trInh thüy ipi phái Ip hO so' quán I tài san ket câu ha tang thay 1p'i theo
Ngh djnh 129/201 7/ND-CP và Lut Thüy ipi.
Biêu 8. Bào trI tài san kêt cãu ha tang thüy iQi cüa các Cong ty Khai
thác cong trinh thüy ly'i.
1. Quy djnh ye 1p, phe duyt, diu chinh quy trInh bäo trI tài san két câu
ha tang thOy lii.
Thu'c hiên theo diu 6, diu 7, diu 8, diu 9 thông tu 05/2019/ITBNNPTNT ngày 02 tháng 5 närn 2019 cüa B NOng nghip và Phat trien nOng
111011 quy dinh chê do, quy trinh bao trI tài san ket câu h tang thüy 1p'i.
2. Thu'c hiên bao tn.
a) Lap, phe duyt k hoach sü'a chü'a thu'O'ng xuyen tài san kêt cãu ha tang
thüy !pi.
Hang nam, các cOng ty KTCTTL 1p ké hoach sü'a chQ'a thu'O'ng xuyen tài
san kCt câu ha tang thüy Ioi cüa don vi, trInh Sö NOrig nghip và Phát trien nông
thOn pile duyt d thirc hiên, vic 1p ké hoach phai hoan thành tru'ó'c ngay 1 5
tháng 11 cua iam tru'ó'c nám k hoach.Ke hoach phai có ten tang hang mic cOng
trinh tu bO, sü'a chüa và khai toán kinh phi thirc hin.
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Sau khi kê hotch du'p'c phê duyt các cong ty Khai thác cOng trinh to chirc
thrc hin theo quy dn1i tii diêu 14 thông tu 05/2019/TT-BNNPTNT.
Trong qua trInh thu'c hiën, nu có su thay dOi v các hang rniic cOng trinh
trong kê ho?ch sü'a chü'a thu'Ong xuyên, các cong ty KTCTTL cótO' trInh báo cáo
SO NOng nghip vâ Phát triên nông thOn kiêm ti-a, diêu chinh kê hoch cho phii
hpp.
b) Lip, phê duyêt k hoach, dê cu'ong, dr toán các ni dung báo trI khác:
gôm kiêm tra, quan trãc, kiêm dinh, báo duOng, sOa chira dinh kS', sO'a chü'a dt
xuât tài san két câu ht tang thüy lçii.
Các don vj khai thác Cong trinh thüy igi cO trách nhirn lap, phê duyt các
nôi dung báo trI theo quy djnh tn diêu 10 den diêu 13, diêu 15 Thông tu'
05/201 9/TT-BNNPTNT.
c) T chü'c t1c hin báo ti-I: Sau khi k hoch duc duyêt, các don v khai
thác cOng trInh thOy 19'i tO chrc thii'c hin báo trI theo kê hoch.
d) Thin quyn phê duyt nhim vi báo tn: theo diu 16 Thông tu'
OS/2 01 9/TT-BNNPTNT.
e) TO chi'c, cá nhân tham gia kháo sat, lap du an, thiêt kê, thi cOng, giárn
sat các hang lime Cong trInh phái darn báo yêu câu ye nãng Iirc theo quy djnh hin
hành. COng ty KTCTTL thuc hin quyên, trách nhiêm cüa ChO dâu tu' theo quy
dinh hiên hánh Va su' dung bô may chuyên mOn cOa do'n vi dê kháo sat, thiêt kê,
giám sat các hing iruic cOng trInh de tiêt kim chi phI, nêu không dO nãng hrc thI
du'Gc thuê to chO'c, cá nhân có nàng hrc dê thkrc hin.
3.Các ni dung khác v báo tn cong trInh tuân theo Thông tu' OS/2019/TTBNNPTNT.
4. Hang nãm, các cOng ty KTTCTTL phái báo cáo Ret qua thii'c hin nhim
vçi báo ti-I ye SO' NOng nghip vá Phát tniên nông thôn de tOng hop báo cáo UBND
tin ft
Biu 9. Bäo tn tti san kt cu ha tang thüy Iç'i cüa các HTXDVNN
(hoc HTXNN) sti' dyng kinh phi ho try' tiên sü' dyng san phãm, djch vy cong
Ich thüy lyi
1. SO'a chü'a thu'O'ng xuyên.
a) Lp và hip y kê hojch.
Hang nám, HTXDVNN 1ip k hoach tu bô, sO'a chfi'a cOng trInh ('cóc
HTXDVNN tuó'i, tiêu chuyéntiép có kién thain gia cza Cong ty KTCTTL) cOng
vó'i dir toán dê nghi hO trg tiên sO' diing san phãrn, djch vii cOng Ich thOy igi cüa
don vj xong tru'Oc ngãy 15 tháng 11 cOa nãrn tru'ó'c nãrn Re hoach, PhOng NOng
nghip vá phát tniên nOng thOn huyên, PhOng Kinh tê thành phO kiêrn tra, báo cáo
UBND huyên, thành phO phê duyt danh rn1ic cOng trInh dê lam can cO' cho các
i-lop tác x thu'c hin,
b) Thâm dinh.
COng tninh có giá trj dcl' toán trên 200.000.000 dng SO NOng nghip và
Phát ti- iêti nOng thOn thâm dnh, gO'i kêt qua ye UBND cap huyn phê duyt. Phông
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Nông nghip và Phát triên nông thôn cap huyn thâm dnh cong trInh có giá trj dii'
toán den 200.000.000 dông, trInh UBND huyn, thành phO phê duyt hoc gü'i kêt
qua de UBND cap xã, HTXDVNN phê duyt theo quy dinh ti diem c khoãn I
diêu nay.
c) Phê duyt.
Sau khi có kt qua thârn djnh, Uy ban nhân dan cap huyn phé duyt các
cong trinh có giá trj diii' toán trén 200.000.000 dOng, Uy ban nhân dan cap xãphê
duyët các cOng trInh có giá trj dir toán tr 30.000.000 dông den 200.000.000 dOng,
HTXDVNN phé duyt các cong trInh có giá trj dir toán du'ói 3 0.000.000 d
d) Diêu chinh kê hotch si.a chüa thu'ông xuyên.
Trong qua trInh thirc hiên, nêu có six thay dOi ye htng rn1c cong trInh, các
HTXDVNN phái có tO' trInh nêu rO 12 do xin diêu chinh, thay dôi, bô sung hang
imic tru'âc khi thti'c hin gui ye Phông Nông nghip và Phát triên nOng thôn,
UBND cap huyn dê xern xét quyêt djnh.
d) T chirc, cá nhân tharn gia kháo sat, 1p dir an, thiêt ké, thi công, giám
sat các hang muc cOng trInh phái darn báo yeu câu ye näng hrc theo quy djnh hin
hành. Các HTXDVNN thirc hin quyên, trách nhirn ci.iia Chü dâu tu' theo quy
dinh hiên hành va phái si.r dung bô may chuyên mOn cüa do'n vj dê kháo sat, thiêt
kê, giám sat các htng miic cOng trInh dê tiêt kim chi phi, nêu khOng dü nãng 1irc
thI du'o'c thuê to chirc, cá nhân có nãng lirc de thixc hin.
e) Hêt nãm HTXDVNN phai 1p báo cáo kt quáthirc hin ke hotch su'a
chO'a cOng trInh cOng vó'i báo cáo ket qua thrc hin hp'p dOng tLró'i, tiêu vó'i UBND
cap huyn dé tOng hcp báo cáo S NOng nghip và Phát triên nông thOn, UBND
ti nh.
2. Các ni dung khác v báo trI cOng trInh theo Thông tu' 05/2019/TTBNNPTNT.
Diu 10. Kinh phi thiyc hin bao trI tài san kêt cãu h tang thüy ly'i
Ngun kinh phI d báo trI du'Q'c ly ti ngun tâi chInh trong quán 1', khai
thác cOng trInh thOy lvi. Các do vj khai thác cong trInh thüy 1i dânh It nhât 18%
tOng chi phi san xuat kinh doanh tO' san xuât, cung O'ng san phâm djch vii thüy 1p'i
trong 1 näm dê báo trI cOng trmnh.
TO chO'c, cá nhân khai thác cOng trmnh thOy 1pi sO' diing lao dng cOa don vj
d thirc hiên kiêm tra, báo du'O'ng và chi du'çc chi trá tiên nhien 1iu, vIt lieu, cOng
Cu, dçing ciii. Neu lao dng cOa dGn vj khOng darn báo thI du'çc thuê khoán.
Kinh phI nhá nu'c h ti cho viêc khai thác, van hánh cOng trInh thOy lcii
tO' vi ti'I diem giao nhan san pham, dch vu thOy lgi den cOng trInh thOy lqi dâu
rnOi.
trI diem giao
Chi phI cho viêc tu sira, vn hânh cOng trInh thOy lçii tO'
nhan san phãrn, dich vii thOy 19'i den rnt rung ('thzy nóng mçt rung,) thuc trách
nhirn cOa to chO'c thüy 1i co' so' vá các h dOng nu'o'c dóng gop.
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lJiêu 11. Quy djnh v näng liyc cüa to chü'c, cã nhãn khai thác cong
trmnh thüy lyi
To chic, cá nhân khai thác cong trInh thüy 1ci phái darn báo nàng içrc theo
quy dnh ti Lut Thüy !cci Va CáC van bàn hu'óng dan Lu.t.
Diu 12. Kê hoach tu ho, sü'a chüa các cOng trInh thily nông mIt ruing
K hoach tu b, sO'a chü'a cOng trInhthüy nông rnt rung "tir scm diem giao
nh4n sánphám, dich vu tI'ity iQi) bang nguOn kinh phi djch vu lay nuc, do to chirc
thüy lai CO' SO' tu' thuc hiên trên co' sO' tháo Iuân, thông nhât, cong khai, rninh bach vói
các h dàng nu'ó'c.

Chu'ong III
TO CHIfC THIJ'C HIN
Diu 13. Trãch nhiêrn cüa các So', ngãnh; Uy ban nhãn dan cap huyn,
cp xã; To chti'c, cá nhãn khai thác cOng trInh thüy ly'i.
1. SO' Nông nghip vi Phát triên nông thôn:
a) Tuyên truyn, phô bin quy djnh nay trên dja bàn tinh.
b) Hu'óng dn, kirn tra, dOn dc cac dia phu'o'ng, do'n vj thirc hin quy djnh
nay va các quy djnh khác CO lien quan dn phân cap và quán 12 cOng trInh thüy
Içri.
c) Kiêrn tra, thanh tra viêc tu sü'a cOng trInh thüy 1çi bang nguOn von ho tr
kinh phi sO' dyng san phâm, dich v cOng Ich thOy Ii và ngun vOn khác cOa các
Cong ty KTCTTL, 1-ITXDVNN, HTXNN.
d) Hu'O'ng dn, kini tra nãng lrc cüa tO chu'c, Ca nhân khai thác cOng trInh
thOy lai. TO chu'c tp hun, dâo tao, bi du'O'ng cho ngu'O'i lam cOng tãc thOy lçi
t?i các don vj khai thác cOng trmnh thOy lai darn bäo yêu cu theo quy djnh.
e) Thi'c hin quyên, trách nhirn khác theo quy djnh cua pháp luit.
2. SO' Tài chInh: Chü trI hu'ông d1n UBND các huyên, thành phô,cáccOng
ty KTCTTL trong viêc diêu chuyên, bàn giao, hch toán quán l tài san kêt câu
ha tang thüy 19'i theo quy djnh. Hu'O'ng dan các tO chO'c, don vj sO' diing nguOn kinh
phI thrc hin báo tn và quân l tài san kêt càu h tang thOy lgi du'c giao quân l',
lchai thác.
3. Các SO', ngành khác: Theo chO'c nàng nhim vii phôi hcp vó'i SO' NOng
nghip và Phát trien nOng thOn, các dn vi cO lien quan hu'ó'ng dn các da phu'o'ng,
các COng ty KTCTTL, các HTXDVNN thirc hin theo quy djnh nay.
4. Uy ban nhan din huyn, thanh phO:
a) Tuyen truyOn, phO bin quy djnh nay tti dja phu'ang.
b) Plii hap vó'i So' NOng nghiép và Phát triên nOng thOn hu'O'ng dan, kiêm
tra viêc thrc hiên quy dnh nay.
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,c) Chi dao các phông chñ'c nãng thuc UBND cap huyn, UBND cap xã,
don dôc các dan vj khai thác cong trInh thi.iy igi Va CáC HTXDVNN, HTXNN to
chi'c giao nhn cOng trmnh Igi trên dja bàn theo quy djnh.
d) Hu'ó'ng din, don doe, kiêm tra các HTXDVNN,HTXNN thii'c hin tü'
khâu hip y hang muc Cong trInh, Ip Báo cáo kinh tê - ki thut hoc 1p bàn ye
thi cOng và dii toán cong trInh; thâm dinh, phê duyt, tO chirc thirc hin ding theo
quy dnIi nay.
e) Thirc hin quyên, trách nhiêrn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut.
5. Uy ban nhãn thin cp xã:
a) Tuyên tnuyên, phô biên quy dlnh nay t?i dja phu'o'ng.
b) Chi dao các HTXDVNN,HTXNN thu'c hiên viêc bàn giao, 1p ho so' lu'u
trü' cong trInh thüy 1p'i do do'n vj quán 1'.
c) Chi dio các HTXDVNN, HTXNN tu'ó'i, tiêu phuc vi.j san xuât, sü'a chü'a
cong trInh do HTXDVNN quán 1)2, sü' dyng.
d) Thu'c hiên quyn, trách nhiêm khác theo quy djnh cüa pháp hut.
6. To chü'c, cá nhãn khai thác cong trInh thilly lyl:
a) COng ty KTCTTL và các HTXDVNN, HTXNN có trách nhim phôi kêt
hop vói Phông Nông nghip và Phát triên nOng thôn các huyn, Phông Kinh tê
thành phO tO chirc xác djnh vi trIdiêm giao nhn san phârn, djch vy thüy Igi;
djnh rO ranh gió'i quán 1)2 các h thông cOng trmnh chuyCn tiCp giQ'a 2 dan v, Ip
danh sách thông kê bàn giao các cOng trInh thüy Igi, trInh Uy ban nhân dan huyn,
thành phO phê duyt.
b) Xãy dirng kê hoach dào tao, bôi throng ngu'ô'i lam quán 1)",vn hành cOng
trInh thüy lai ti dan vj dê darn báo yêu câu ye nãng lyc theo quy djnh.
c) Lu'u trU' day dü tài 1iu, h sa v tài san kêt cãu ht tang thüy igi do dan
vi dupe giao khai thác sii' dyng (góin h thông ban do tu'O'i, tiêu; 1i thong ken/i
rnu'o'ng và cOng trinh trCn kCnh, tram born, c/len tIch tu'Oi, tiêu; hO so' ke loOn tOl
sOn cOng trinh vv...). Thu'c hiên trách nhirn theo quy djnh nàyvà cjuyên, trách
nhiêm cüa to chrc, cá nhân khai thác cOng trInh thiy 19'i theo diCu 54 Lut Thüy
igi và các van bàn hu'ó'ng dn Lu.t.
d) Thu'c hiên các nôi dung báo tn cOng trInh theo quy djnh nay và Thông
tu' 05/201 9/TT-BNNPTNT.
e) T1iirc hiii quyên, trách nhirn khác theo quy djnh cüa pháp hutt.
Diêu 14. Quy dnh chuyên tiêp.
Nhi'ng cOng trInh thüy igi tru'ó'c day dã giao cho các dan yj khai thác cOng
trInh thüy igi quán 1)2, khai thác theo Quyêt djnh 26/201 1/QD-UBND ngày 9 tháng
9 nãm 2011 cilia UBND tinh ye phân cap cjuán 1)2 khai thác cOng trInh thi.liy igi trên
dia ban Ha Nam v quyêt dinh cilia cap có thãrn quyên khác, nêu khOng trái vó'i
quy dinh nay thI tiêp tue giao cho các dan vi quán 1)2, khai thác, khOng phài bàn
giao lai. Các dan vi du'gc ,giao quàn 1)2, khai thác cOng trInh phái hoàn chinh ho
sa, lu'u trü' dày dü ye h thông cOng trInh thüy Igi du'ge giao cjuàn 1)2 theo quy djnh
hiên hành.
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lJiêu 15. lJiêu khoãn thi hành.
1.Các t chtic, cá nhân có lien quan chju trách nhirn thi hânh quy djnh nay.
2. Trong qua trInh thuc hiên nêu có khó khãn, vung mac, các co quan, don
vi vâ cá nhân kip thô'i phán ánh ye So' Nông nghip vâ Pháttriê/i nông thôn d
tong h9'p báo cáo Uy ban nhãn dan tinh xern xét, giãi quyêt./.
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

Nguyen Xuãn Bong

