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Số:              /BNN-TCTL 
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng 

tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đến hết 

năm 2021  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 3  năm 2022 

 Kính gửi:  

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

- Đơn vị khai thác công trình thủy lợi trực thuộc Bộ. 

Thực hiện nhiệm vụ báo cáo định kỳ trước ngày 28/2 hàng năm về tình hình 

quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi quy định tại Điều 32 Nghị định 

số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận 

được báo cáo của tỉnh Sơn La và Điện Biên. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy 

lợi, Ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị số liệu tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

thuộc phạm vi quản lý và gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo về Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Đối với 07 tỉnh vùng dự án WB7 (Hà Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh 

Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam) đã được tập huấn sử dụng phần mềm quản 

lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT, UBND các huyện, đơn vị khai thác công trình thủy lợi thuộc 

tỉnh kê khai, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc 

phạm vi quản lý tại địa chỉ http: www.taisan.thuyloivietnam.vn. 

2. Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi trực thuộc Bộ báo cáo tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi được giao quản lý, khai thác. 

3. Tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP: 

- Kết quả triển khai các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-

CP như: Quản lý tài sản, khai thác tài sản, bảo trì, xử lý tài sản, cơ sở dữ liệu…; 

- Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc;  

- Đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hoàn thiện 

hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

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; điện thoại: 

http://www.taisan.thuyloivietnam.vn/


0243.2262926 và Email: vietnh@wrd.gov.vn) trước ngày 25/3/2022 để tổng hợp, 

gửi Bộ Tài chính./. 

(Biểu mẫu báo cáo đăng tải tại link: http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/ 
bieu-mau-bao-cao, tên file “Biểu mẫu báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
năm 2021”) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Viện KHTLVN; 

- Lưu: VT, TCTL. 
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