
- Tải biểu mẫu theo đường link: http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/bieu-mau-bao-cao 

- Thông tin chi tiết liên hệ đ/c Nguyễn Hà Việt, Cục Quản lý công trình thủy lợi – Tổng cục Thủy lợi, 

sđt: 0916.694.136, email: vietnh@wrd.gov.vn. 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:           /BNN-TCTL 

V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng 

tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2019 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 03 năm 2020 

Kính gửi: 
 

- 

- 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi trực thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Thực hiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 

16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng thủy lợi: Hàng năm, cơ quan quản lý lập báo cáo tình hình quản 

lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT và Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc UBND cấp huyện theo phân cấp) trước ngày 28/02, 

để Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/3.   

Để triển khai quy định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở 

Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh. 

2. Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi trực thuộc Bộ căn cứ phạm vi 

được giao quản lý, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi năm 2019.  

(Biểu mẫu báo cáo số 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo) 

3. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. 

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua 

Tổng cục Thủy lợi, nhà A6B, số 2 - Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và email: 

vietnh@wrd.gov.vn) trước ngày 15/3/2020. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BT. Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố (để t/h); 

- Lưu: VT, TCTL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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