
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Số : ế5 /2014/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 04-tháng Ảẩ năm 2014 

^ 7 QUYẾT ĐỊNH ^ 
về việc sửa đổi, bố sung một số điều của Quy định về quản lý 

khai thác và. bảo vệ công trình tlìủy lợi trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND 

ngày 01 tháng 02 năm 2010 của ủy ban nhân dân Thàrềb phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tố chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhàn dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm DỈiáp luật của Hội đồng 
nhân dârụ Uy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy iợi ngày 04 
tháng 4 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp ỉệnh Khai thác và bảo 
vệ công trình thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn tỉii hành một số điều của Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 67/2012//NĐ-€P ngày 10 tháng 9 năm 2012 của 
Chính phủ sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủv lợi; 

Căn cứ Thông tư số 1 l/2009/TT-BTC n^àylỉ tháng 01 năm 2009 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm 
vụ quản ỉý khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của công ty 
Nhà nước ỉàrn nhiệm, vụ quản lý, khai thác công trinh thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP 
ngày 10 tháng 9 năm 2012 sửa đối, bổ sung ưiột số điều của Nghị định số 
143/2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một so điều của Pháp ỉệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

Căn cứ Thône tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số 
quv định vế thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy ỉợi theo Nghị quyết số 
57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010; 



Căn cứ Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngay 01 tháng 11 năm 2004 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thấm quyên, 
thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi; 

Cãn cứ Quyết định số 62 2007/QĐ-BNN ngà) 28 tháng 6 năm 2007 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn sủa đối, bố sung một số điều 
của Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi, ban hành kèm theo Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 
01 tháng ỉ 1 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị quvết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007 
của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách đầu tư hạ tầng 
nông nghiệp - nông thôn phục vụ chương trình chuyến dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp trên địa bàn Thành phố; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 
Tờ trình số 2072/TTr-SNN ngày 03 tháng 10 năm 2014 và ý kiến thẩm định của 
Sở Tư pháp tại Công văn sổ 2981 /STP-VB ngày 02 tháng 6 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1, Sửa đổi, bổ sung một. số điều của QUY định về quản lý khai thác 

và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 08/2010/ỌĐ-ƯBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của 
ứv ban nhân dân Thành phố. Cụ thế như sau: 

1. Khoản 2, Điều 1 được sửa đổi như sau: 

"2. Các công trình và hệ thống công trình thủy lợi đã xây dựng được đưa 
vào quản lý khai thác như: hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi, hệ thống thủy 
lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh, hệ thống thủy ỉợi N31A, hệ thống thủy ỉợi An 
Phú - Phú Mỹ Hưng và các công trình thủy ỉợi khác, phục vụ tưới, tiêu thoát 
nước, cải thiện môi trường, các công trình phòng, chống lụt, bão ở các quận, 
huyện đã được cấp có thẩm quyền phân cấp quản lý.'1 

2. Bãi bỏ khoản 4, Điều 1. 

3. Khoản 7, Điều 2 được sửa đổi như sau; 

"7. Đơn vị quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (sau đây gọi 
tắt ỉ à đơn vị quản lý khai thác), bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên, công ty cố phần; các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; các tố chức 
hợp tác dùng nước và các tố chức khác được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm 
vụ quản lý khai tầác công trình thủv lợi." 

4. Điều 3 được sửa đổi như sau: 

"Điều 3. Yêu cầu quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi 

1. Mỗi hệ thống công trình thủy lợi hoặc côniỉ trình thủy lợi phải do một 
tổ chức trực tiếp quản ỉý khai thác và bảo vệ theo quyết định phân cấp của cơ 
quan quản lv nhà nước có thẩm quyền. 

2, Việc khai thác và bảo vệ công trình thủv lợi phải bảo đảm tính hệ 
thống của công trình, không chia cắt theo địa giới hanh chính, phạm vi lưu vực 
phục vụ của công trình. 
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3. Việc khai thác và bảo vệ công trình thủy iợi được đầu tư xâv dựng từ 
mọi nguồn vốn đều phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch, quỵ trình, quy phạm, 
quy chuan, tiêu chuân kỹ thuật và dự án đầu tư được cơ quan nhả nước có thâm 
quyền phê duyệt. 

4. Việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phải bảo đảm các yêu câu 
phòng, chống suy thoái, thất thoát, giảm chất lượng nguồn nước và các tác hại 
khác do nước gây ra, bảo đảm an toàn công trinh, 

5. Công trình thủy ỉợi được khai thác, sử dụng tổng hợp để phục vụ các 
ngành kinh tế quốc dân, quốc phòng an ninh." 

5. Điều 4 được sửa đổi như sau: 

"Điều 4. Trách nhiệm cửa tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ tàĩ 
nguyên nước, bảo vệ công trình thủy lợi 

1. Chấp hành đầy đủ các quy định về Luật Tài nguyên nước, Luật Đê 
điếu, Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và các cmy định pháp 
luật khác có liên quan. 

2. Sử dụne nước tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thực hiện các biện pháp 
phòng, chống suy thoái, thất thoát, giảm chất lượng nguồn nước, 

3. Không gâv cản trở hay gây thiệt hại đến việc khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan. 

4. Khi phát hiện công trình thủy ỉợi bị xâm. hại hoặc có nguy cơ xảy ra sự 
cố, người phát hiện có trách nhiệm ngăn chặn, khắc phục nếu có thể thực hiện 
được, đồng thời báo ngay cho chính quyền địa phương, tổ chức quản lý công 
trình nơi gần nhất để kịp thời xử lý theo quy định. 

5. Tố chức, cá nhân được hưởng ỉợi từ công trình thủy lợi có trách nhiệm 
tham qia xâv dựng kế hoạch, khai thác và phương án bảo vệ công trình." 

6. Điều 5 được sửa đối như sau: 

"Điều 5. Bàn giao và đưa công trình vào quản ỈÝ khai thác 

1. Tất cả các công trình thủy lợi sau khi xây dựng hoàn thành phải bàn 
giao cho đơn vị quản lv khai thác tiếp nhận đưa vào sử đụng theo quy định. 

2. Công trình thủy lợi được đầu tư bằng ngân sách nhà nước hoặc có 
nguồn gốc từ ngân sách nhà nước do doanh nghiệp nhà nước quản lý khai thác 
và bảo vệ: 

a) Hệ thống còng trình Ihủv lợi lớn, có kỹ thuật phức tạp hoặc đi qua địa 
bàn nhiều quận-huyện được giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi Thành phố quản lý khai thác và bảo vệ: 
hệ thống thủv lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh; hệ thống thủy lợi kênh Đông - Củ 
Chi; hệ thống thủy lợi N31A; hệ thống thủy lợi An Phú - Phú Mỹ Hưng và các 
công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu thoát nước, cải thiện môi trường. Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc giao các công trình thửy lợi này 
cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ 
thủy ỉợi Thành phố quản lý khai thác và bảo vệ; 
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b) Các hệ thống công trình thủy lọi khác và cóng trình phòng, chống lụt, 
bão, triều cường tại các quận - huyện được giao che ủy ban nhân dân quận -
huyện quản lý. Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện quyêt định bàn giao 
các công trình thủy lợi và công trình phòng, chống lut, bão, triêu cường do địa 
phương đầu tư cho đơn vị chuyên ngành trực thuộc quản lý khai thác và bảo vệ, 
trường hợp không có đơn vị chuyên ngành, Chủ tịch Uy ban nhân dân các quận -
huyện quyêt định bàn giao các công trình thủy lợi, phòng, chông lụt, bão, tnêu 
cường do địa phương đâu tư cho các phòng ban chuyên môn, Uy ban nhân dân 
phường - xã trực thuộc quận - huyện để quản ỉý khai thác và bảo vệ. 

3. Công trình tlìủv ỉợị được xây dựng bằng nguồn hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước và vôn đóng góp của tô chức, cá nhân sử dụng nước do Uy ban nhân 
dân Thành phố quyết định bàn giao cho đơn vị, tổ chức quản lý khai thác và bảo vệ. 

4. Công trình thủy lợi được xây dựng bằng vỏn của tổ chức, cá nhân do 
tổ chức, cá nhân đó quản lý khai thác và bảo vệ theo quy định của pháp luật. 

5. Việc giao công trình thủy lợi cho đon vị quản lý khai thác phải thực 
hiện theo các nguyên tấc sau: 

a) Xác định đúng giá trị tài sản tại thời điểm chuyển giao; 

b) Việc quản lý khai thác và bảo vệ phải thực h iện theo quy định, tại Điều 3 
Chương I Quy định này; 

c) Cán bộ phụ trách kỹ thuật, tham ơia quản lý công trình thủy lợi phải 
có chứng chỉ về nghiệp vụ thin ỉợi do cơ sở đào tạo thuộc nẹàiih thủy lợi cấp 
hoặc bằng tốt nghiệp từ trung học chuyên nghiệp ngành thủy lợi trở lên." 

7. Điều 6 được sửa đổi như sau; 

"Điêu 6. Nhiệm vụ của đơn vị quản lý khai thác 

1. Điều tiết vận hành hệ thống công trình hiệu quả, phục vụ đầy đủ, kịp 
thời, đúng tiến độ về dịch vụ tưới nước, tiêu nước, cấp nước cho sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, phòng chống cháy rừng, 
hạn chế ô nhiễm nguồn nước, ngăn chặn xâm nhập mặn và cấp nước sinh hoạt, 
đồng thời thực hiện các biện pháp tiết kiệm nước. 

2. Điều hòa, phân phối nước công bằng, hợp lý, hiệu quả phục vụ sản 
xuất và đời sống, ưu tiên nước sinh hoạt; thực hiện hơp đồng với các tổ chức, cá 
nhân sử dụng nước, làm dịch vụ từ công trình thủy lọi 

3. Thực hiện phù hợp quy hoạch, kế hoạch, quy trình, quy phạm, quy 
chu ấn, tiêu chuẩn kv thuật, dự án đầu tư của hệ thống công trình thủy lợi đã 
được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, úy ban nhân dân Thành phố, Sơ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, úy ban nhân dân quận, huyện) phê duyệt. 

4. Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố; duy tu, bảo dưỡng, 
vận hành bảo đảm an toàn công trình; kiếm tra, sửa chữa công trình trước và sau 
mùa mưa, lũ; 

5. Làm chu đầu tư trong việc duy tu, sửa chùa, nâng cấp công trình thủy 
lợi; duy trì, phát triển năng lực công trình, bảo đảm công trình an toàn và sử 
dụng lâu dải; 
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6. Xây dựng hoặc tham gia xâv dựng quy trình vận hành công trình, quy 
trình điêu tiết nước của hồ chứa, quy trình vận hành hệ thống trình cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; 

7. Quan trắc, theo dõi thu thập các số liệu theo quy định; nghiên cứu 
tống họp và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào việc khai thác và bảo 
vệ công trình thủy lợi; lưu trữ hồ sơ khai thác công trình thủy lợi; 

8. Bảo vệ chất lượng nguồn nước; phòng, chống suv thoái, thất thoát, 
giảm chất lượng nguồn nước; phòng, chống lụt, bão, triều cường xâm nhập mặn 
và các tác hại khác do nước gây ra; 

9. Tổ chức tuvên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng kế hoạch 
khai thác và phương án bảo vệ công trình; 

10. Hàng năm, các đơn vị được giao quản lý khai thác công trình thủy ỉợi 
thực hiện lập dự toán, cụ thể: 

a) Các đơn vị quản lý thủ}' nông là còng ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên nhà nước sở hữu 100% vốn điều ỉệ, đơn vị sự nghiệp có thu công lập 
do cơ quan có thấm, qưvền quyết định thành lập: Lập kế hoạch tưới nước, tiêu 
nước, cấp nước theo từng diện tích, biện pháp tưới, tiêu, dự toán kinh phí cấp bù 
do miễn thủy lợi phí, kinh phí hỗ trợ khác báo cáo CO' quan có thẩm quyền giao 
kế hoạch. Dự toán của các đơn vị phải có thuyết minh chi tiết theo từng biện 
pháp tưới tiêu, từng mức thu cho từng diện tích phù họp với đặc thù của từng 
đơn vị, 

Đối với đơn vị quản ỉý thủy nông do Thành phố quản iv gửi Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính; Sở Tài chính tổng hợp dự toán 
chi ngân sách địa phương báo cáo úy ban nhân dân Thành phố, trinh Hội đồne 
nhân dân Thành phố quvết định. 

b) Đối với đơn vị quản lý thủy nông do cấp huyện quản lý, công ty cố 
phần: Lập kế hoạch về diện tích tưới nước, tiêu nước, cấp nước theo từng biện 
pháp tưới, tiêu, diện tích được miễn thủy lợi phí vả dự toán kinh phí ngân sách 
nhà nước cấp bù số íỉiủv lợi phí được miễn gửi cho Phòng Tài chính cấp huyện. 
Phòng Tài chính chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Ọuản 1Ỷ đô thị kiếm 
tra, rà soát và tống hợp dự toán báo cáo ứv ban nhân dân cấp huyện. 

11. Phối họp các đơn vị chức năng liên quan ngăn chặn, xử lý các trườna 
họp vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy iợi. 

12 , Các nhiệm vụ khác theo quy định cửa pháp luật," 
8. Khoản 1, Điều 8 được sửa đổi như sau: 
"1. Doanh thu của đơn vị quản lý khai thác: 
- Doanh thu từ hoạt động dịch vụ tưới nước và tiêu nước: Là khoản tiền 

cấp bù thửv lợi phí được miễn đã được nghiệm thu theo hợp đồng giữa đơn vị 
quản lý khai thác và hộ dùng nước. Tiền thu tiền nước của các đối tượng không 
được miễn thủv lợi phí. 

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khai thác tổng hợp công trình thủy 
lợi rnang lại như: nuôi băt thủy sản, kinh doanh du lịch, phát điện, vận tải qua âu 
thuyên, cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sinh hoạt hoặc các hoạt động kinh 
doanh khác. 



- Doanh thu từ các khoản hỗ trợ của Nhà nước theo quy định như các 
khoản trợ cấp, trợ giá ... (không tính vào doanh thu cac khoản : Kinh phí hỗ trợ 
cho đại tu. nâng cấp công trình thủy lợi, khôi phục công trình thủy lợi bị thiên 
tai, kinh phí hỗ trợ cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi). 

- Doanh thu khác: Là các khoản thu các khoan nợ khó đòi đã được xóa 
nợ nay thu hồi được, khoản thu thanh lý, nhượng bản tài sản, khoản thu do liên 
doanh ỉiên kết, khoản thu do cho thuê tài chính, khoản thu vê tư vân thiêt kê, xây 
dựng công trình và các khoản thu khác.,," 

9. Điều 9 được sửa đổi như sau: 

"Điều 9. Mức thu thủy ỉọi phí 

1. Mức thu thủv lợi phí áp dụng đối với công trình đầu tư bằng nguồn 
vốn ngân sách nhà nirớc được quv định cụ thê như sau: 

a) Biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng ỉúa và diện tích trồng rau, 
màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây trồng hàng nàm khác: 

Mức thu thủy lọi phí (đồng/ha/vii) 

TT Hệ thống công trình 
Trổng lúa Trồỉĩg mạ, rau, màu, cây công 

nghiệp ngắn ngày. 

1 Hệ thống công trình thủy lọi Kênh Đêĩìg - Củ Chi 

Tưới tiêu chủ động bàng trọng 
lực 930.000 372.000 

Tưới tiêu chủ động một phần 
(bằng trọng lực) 558.000 223.200 

Tưới tiêu bằng động lực 1.329.000 531.600 

2 Hệ thống công trình thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và các công trình 
thủy lọi tưới tiêu theo triều 

Tưới tiêu theo triều 651.000 260.400 

b) Mức thủy lợi phí áp dụng đối với sản xuất muối tính bằng 2% giá trị 
muối thành phẩm. 

c) Mức thủy lợi phí áp dụng đối với hộ nông dân nuôi trồng thủy sản ỉà 
600 đồng/m5 hoặc 250 đồne/m2 mặt thoáng/năm. 

2, Mức thủy lợi phí quy định tại Điều này là cơ sở để cấp bù cho đơn vị 
quản lý khai thác và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Ngân sách 
Thành phố đảm bảo cấp bù thủy lợi phí được miễn vì các khoản trợ cấp, trợ giá, 
hỗ trợ tài chính theo quv định của pháp luật." 

10. Khoản 1, Điều 10 được sửa đổi như sau: 

"1. Biêu mức thu tiền nước đối vói tố chức, cá nhân sử dụng nước hoặc 
ỉàm địch vụ từ công trình thủy lợi đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đế 
phục vụ cho các mục đích như sau: 
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TT Đối tượng đùng nước Đon vị tính 
Biện pháp lấy nước 

TT Đối tượng đùng nước Đon vị tính Bằng động lực 
(trạm bơm) 

Tự chảy bàng trọng lực 
(hồ chửa, kênh, cống) 

1 
Cấp nước dùng sản xuất công 
nghiệp, tiếu công nghiệp đồng/m3 1.800 900 

2 Cấp nước cho nhà máy nước 
sinh hoạt, chăn nuôi đồng/rn3 1.320 900 

3 
Cấp nước tưới các cây công 
nghiệp dài ngày, cây ăn quả, 
hoa và cây dược liệu 

đồng/m3 ỉ.020 840 

4 Cấp nước để nuôi trồng thủy 
sản 

đồng/mJ 840 600 
4 Cấp nước để nuôi trồng thủy 

sản đồng/m2 mặt 
thoáng 250 

5 

Vận tải qua âu thuyền, cống 
của hệ thống thủv lợi: 
- Thuyền, sà lan 
- Các ỉoại bè 

đồng/tấn/lượt 
đồng/m2/ỉưọt 

7.200 
1.800 

6 

Sử dụng công trình thủy lợi 
kinh doanh du lịch, nghỉ mát, 
an dưỡng, giải trí (kể cả kinh 
doanh sân gôn, casino, nhà 
hànet) 

tổng giá trị 
doanh thu 12% . 

- Trường hợp lấy nước theo khối lượng (m ) thì mức tiền nước được 
tính từ vị trí nhận nước của tổ chức, cá nhân sử đụng nước. 

- Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, c.ây ăn quả, 
hoa, cây dược liệu nếu không tính được theo mét khối (m ) thì thu theo diện tích 
(ha), mức thu bằng 80% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa cho một năm." 

ĩ 1. Khoản 2, Điều 11 được sửa đổi như sau: 

"2. Phạm vi miễn thủy lọi phí: 

Miễn thủv lợi phí đối với tổng diện tích mặt đất, mặt nước trong hạn 
mức giao đất nôn 2; nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân dùng vào sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối, bao gồm: đất, mặt nước 
được nhà nước giao; được thừa kê, cho, tặng; được chuyên nhượng hợp pháp. 

ủy ban nhân dân Thành phố quyết định diện tích miễn thủy ỉợi phí đối 
với đơn vị quản lý khai thác của Thành phố." 

12. Khoản 1, Khoản 2, Điều 12 được sửa đổi như sau: 

"1. Việc lập kế hoạch, giao dự toán, cấp phát, quyết toán kính phí cấp bù 
thủy ỉợi ohí được miễn, kinh phí hỗ trợ tài chính đối với các đơn vị quản ỉý khai 
thác thực hiện theo quỵ định tại Thông tư số 11/.2Q09/TT-BTC ngày 21 tháng 01 
nărn 2009, Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài 
chính và các quy định hiện hành có liên quan. 
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2. Cấp kinh phí bù thủy lợi phí được miễn cho các đơn vị quản ỉý thủy 
nông được giao kế hoạch: Căn cứ vào dự toán ngân sách được duyệt và dự toán 
của đơn vị quản lý thủy nông, cơ quan tài chính cấp kinh phí cho đơn vị quản lý 
thủv nông hai (02) lần trong năm vào đầu quỶ I câp 60% tông kinh phí và đâu 
quv III cấp 40% kinh phí còn ỉại trên cơ sở báo cáo t ình hình thực hiện 6 tháng 
đầu năm, dự kiến thực hiện 6 tháng cuối năm và ước chực hiện kế hoạch cả năm 
của đơn vị quản lý thủv nông. Việc cấp phát được thực hiện bằng lệnh chi tiên. 

Đom vị quản ỈÝ khai thác chỉ được hỗ trợ trong phạm vi dự toán ngân 
sách đã được phê duyệt, Trường họp thực hiện vượt dự toán được duyệt sẽ xử lý 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành." 

13. Điểm c, Khoản ỉ, Điều 15 được sửa đổi như sau: 

"c) Kênh nội đồng phải có đường đi ỉại đế quản lý vận hành và duy tu, 
sửa chữa, phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của kênh trở ra mỗi bên tối thiếu 2m." 

14. Điếm, d, Khoản 2, Điều lố được sửa đối như sau: 

"d) Xê dịch biển báo, mốc chỉ giói của các công trình thủy lợi;" 

15. Điều 17. được sửa đối như sau: 

Điều 17. Cấp phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình 
thủy lợi 

"1, Úy ban nhân dân Thành phố ủy quyền Giam đốc Sở Nồng nghiệp và 
Phát tri en nông thôn cấp phéD, ẹia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, 
đinh chỉ, thu hồi giấy phép xả nước thải vào các hệ thống công trình thủv ỉợi 
được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy định này, vói lưu lượng xả dưới 1.000 
m /ngàv đêm. o v> 

2. Uy ban nhân dân Thành phô ủv quyên Giám đôc Sở Nông nghiệp và 
Phát triên nông thôn câp phép, gia hạrì, íhav đồi thời hạn, điêu chỉnh nội dung, 
đình chỉ, thu hồi giấv phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 
lợi, đê điêu; cụ thế các trường họp sau: 

a) Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp côtiiỊ trình đã có; 

b) Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công 
công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm tiò, khai thác khoáng sản và 
khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng; 

c) Trồng cây lâu năm thuộc ỉoại rễ ăn sâu trên lm; 

đ) Khai thác các hoạt động du lịch, thê thao có mục đích kinh doanh; hoạt 
động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận bành, an toàn công trình và 
các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; 

e) Các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ eiới trừ các trường hợp sau: 

- Các loại xe mô tô hai bánh, xe rnô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới 
dùng cho người tàn tật; 

- Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi; 
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- Xe cơ giới đi qua công trình thủv ìợí kết hợp đường giao thông công 
cộng có tải trọng, kích thước phù họp với íiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi; 

g) Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 
vật tư phương tiện; 

h) Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản; 

i) Chôn phế thải, chất thải; 

k) No min và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác; 

ỉ) Xây dựng các công trình ngẩm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, 
cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước." 

16. Điều 18 đưọ'c sửa đổi như sau: 

"Điều 18. Quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ cồng trình thủy lợi 

Quản 1Ỷ nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủv ỉợi thực hiện 
theo Điều 29 Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 và 
Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của 
Chính phủ, bao gồm các nội dung sau: 

1. Xây dựne và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch chính sách về 
khai thác và bảo vệ công trình thủy ỉợi trên địa bàn Thành phố; 

2. Chỉ đạo việc lập kế hoạch phòng, chống úng, hạn trên địa bàn Thành phố; 

3. Lập, trình duyệt, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư bô sung, hoàn 
thiện, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi trên địa bản Thành phố theo hướng 
dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

4. Hướng dẫn thi hành các quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành về 
khai thác và bảo vệ công trinh thủy lợi trên địa bàn Thành phô; 

5. Cấp, thu hồi giấy phép theo thấm quyền đối với các hoại động phải có 
phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy ỉợi trên địa bàn Thành phố; 

6. Quyết định theo thẩm quyền các biện pháp xử lý trong trường hợp 
công trình thủy lọi có nguy cơ xảy ra sự cố; thực hiện việc điều hòa, phân phôi 
nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố trong trường hợp xảy ra 
úng, hạn, ưu tiên nước sinh hoạt; tổng họp kế hoạch phòng, chống úng, hạn 
trong Thành phố; 

7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấn, khiếu nại, tố cáo và xử ỉý vi 
phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy ỉợi; tuyên truyên và phô 
biến pháp luật về khai thác và bảo vệ cône trình thủy lợi trên địa bàn Thành phô; 

s. Thực hiện các ttiều ước quốc tế trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ 
công trinh thủy lợi trên địa bàn Thành phố mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam ký kết hoặc tham gia; 

9. Thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại 
doanh nghiệp nhà nước khai thác công trình thủy lợi thuộc Thành phô quản lý 
theo quy định của pháp luật:; 

10. Thực hiện ohân cấp quán lý cụ thể các công trình thủy lợi theo hướng 
dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
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ỉ 1. Giám sát việc xây dựng, ban hành các định mức lao động, định mức 
kinh tế kv thuật cho đơn vị quản iý khai thác công ì rình thủy lợi. Quyết định 
phương thức giao kế hoạch, đặt hàng cho các đơn vị ỉàm nhiệm vụ quản lý, khai 
thác công trình thủy lợi. duyệt dự toán, cấp phát, quản lý thanh quyết toán kinh 
phí cho các đơn vị làm nhiệm vụ quản ỉý khai thác công trình thủy lợi. 

12. Xây dựng dự toán cấp bù thủy lợi phí hàỉiÊ năm cho các đơn vị quản 
lý khai thác, trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét quyết định; 

13. Giám sát việc thực hiện thu, chi, thanh quyết toán các khoản hỗ trợ 
của ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhả nước. 

14. Tố chức sắp xếp ỉại các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi 
trên địa bàn Thành phố theo chính sách thu thủy lợi phí quy định tại Nghị định 
số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ." 

17. Khoản 5, Điều 19 được sửa đổi như sau: 
"5. Thanh tra chuyên ngành thủy lợi có nhiệm vụ thanh kiểm tra theo 

thấm quyền việc chấp hành pháp ìuật về khai thác và bảo vệ công trình thủy ỉợi; 
giải quyêt khiêu nại, tô cáo vê khai thác và bảo vệ công trình thủv lợi theo quy 
định của pháp luật." 

18, Điều 20 được sửa đổi như sau: 
"Điều 20. Xử !ý vi phạm 
Các hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyên xử phạt và thủ tục xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ cong trình thủy ỉợi, đê điều; 
phòng, chông lụt, bão được quy định cụ thể tại Nghị định số 139/2013/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính vê khai thác và bảo vệ công trinh thủy lợi; đê điêu; phòng, chông lụt, bão 
và các quy định hiện hành có liên quan." 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 
Những nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực 
hiện theo Quy định vê quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy ỉợi trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND 
ngày 01 tháng 02 năm 20 ỉ0 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phổ, Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triêĩì nông thôn, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành 
phô, Chủ tịch Uy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Ọuyct định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát ừiển nông thôn; 
- Cục Kiêm tra văn bản-BỘ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Đoàn Đại biếu Quốc hội Thành phố; 
- Uv ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam TPi 
- Các Đoàn thể Thành phổ; 
- VPUB: PVP, các Phòng CV; 
- Trang tâm Cône bấỹ( 
- Lưu : VT; (CNN-Tr) MH 450 • 

TM. ỦY BAN NHẢN DẢN 
Ị^MTIÍỪ TỊCH 

~ TỊCH 

je Thanh Liêm 

10 


