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Số:  56      /2010/TT-BNNPTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Hà Nội, ngày  01    tháng 10    năm 2010 
 

 

THÔNG TƯ 

Quy ñịnh một số nội dung trong hoạt ñộng của các tổ chức quản lý,  
khai thác công trình thủy lợi              

 

Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2008/Nð-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 và Nghị 
ñịnh số 75/2009/Nð-CP ngày 10 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-
UBTVQH10 ngày 04 tháng 04 năm 2001; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 143/2003/Nð-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 và 
Nghị ñịnh số 115/2008/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình 
thủy lợi; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 31/2005/Nð-CP ngày 11 tháng 03 năm 2005 của Chính 
phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 256/2006/Qð-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của 
Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế ñấu thầu, ñặt hàng, giao kế hoạch 
thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

ðể quản lý, khai thác tốt công trình thủy lợi khi thực hiện chính sách miễn 
giảm thủy lợi phí, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh một số nội 
dung thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi như sau: 

 

Chương I  

CÁC QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng áp dụng  

1. Thông tư này quy ñịnh một số nội dung trong hoạt ñộng của các tổ chức 
quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi ñược ñầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà 
nước, hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Các công trình thuỷ lợi ñược 
ñầu tư từ các nguồn vốn khác khuyến khích áp dụng Thông tư này.  
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2. ðối tượng áp dụng Thông tư này là cơ quan, tổ chức ñược giao thực hiện 
nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi theo phương thức ñặt 
hàng sử dụng ngân sách nhà nước. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. ðặt hàng thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi: là việc 
cơ quan ñặt hàng lựa chọn và chỉ ñịnh ñơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai 
thác và bảo vệ các công trình thủy lợi nhằm cung cấp dịch vụ tưới, tiêu, cấp nước 
cho sản xuất, dân sinh, kinh tế, xã hội ñáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng 
sản phẩm, ñơn giá, thời gian,... theo quy ñịnh. 

2. Cơ quan ñặt hàng: là các cơ quan, ñơn vị ñược cấp có thẩm quyền giao.  

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan ñược Bộ uỷ quyền 
ñặt hàng thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ các hệ thống công trình 
thủy lợi do Bộ quản lý. 

b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau ñây gọi 
tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) hoặc ñơn vị ñược Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao, 
ủy quyền là cơ quan ñặt hàng thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ các 
công trình thủy lợi do tỉnh quản lý. 

c) ðối với các công trình thủy lợi ñã ñược phân cấp cho Ủy ban nhân dân 
huyện, thị, thành phố quản lý (gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) thì Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện là cơ quan ñặt hàng. 

 3. ðơn vị nhận ñặt hàng: là các tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ 
lợi theo quy ñịnh tại ðiều 5 của Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 
12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn tổ chức 
hoạt ñộng và phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi (sau ñây gọi tắt là 
Thông tư 65). 

4. Sản phẩm ñặt hàng: Sản phẩm ñặt hàng ñược tính theo diện tích (ha) hoặc 
khối lượng nước (m3) tưới, tiêu, cấp nước,... trên cơ sở thực hiện ñầy ñủ các nội 
dung, yêu cầu công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi quy ñịnh tại ðiều 4, 
Thông tư 65 và tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành. Một số công trình 
ñặc thù, không xác ñịnh ñược theo diện tích (ha) hoặc khối lượng nước (m3) tưới, 
tiêu, cấp nước,... thì xác ñịnh rõ các nội dung công việc phải thực hiện. 

5. Giá, ñơn giá, hợp ñồng, hồ sơ ñặt hàng:  

a) Giá ñặt hàng: Là khoản kinh phí mà cơ quan ñặt hàng cam kết trả cho ñơn 
vị nhận ñặt hàng ñể thực hiện và hoàn thành toàn bộ khối lượng sản phẩm ñặt 
hàng, bảo ñảm về chất lượng, tiến ñộ, thời gian và các yêu cầu khác ñã qui ñịnh 
trong Hồ sơ ñặt hàng và Hợp ñồng ñặt hàng trong ñiều kiện thời tiết bình thường. 
Trường hợp xảy ra thiên tai (hạn hán, bão, lụt,...) thì lập dự toán cấp bù hoặc khắc 
phục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt riêng theo các quy ñịnh hiện hành. 
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b) ðơn giá ñặt hàng: ñơn giá ñặt hàng tính cho một ñơn vị sản phẩm ñặt 
hàng. ðơn giá ñược tính từ dự toán ñặt hàng, trên cơ sở áp dụng ñịnh mức kinh tế 
kỹ thuật, ñịnh mức chi phí do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban 
hành; các chế ñộ chính sách của nhà nước; giá cả về nguyên, nhiên, vật liệu, năng 
lượng, nhân công, giá ca máy thi công,... 

c) Hợp ñồng ñặt hàng: Hợp ñồng ñặt hàng thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai 
thác công trình thủy lợi (sau ñây gọi tắt là hợp ñồng ñặt hàng) là văn bản pháp lý 
ràng buộc quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp ñồng. Các tranh chấp giữa các 
bên tham gia hợp ñồng ñược giải quyết trên cơ sở hợp ñồng ñã ký kết có hiệu lực 
pháp luật, các tranh chấp chưa ñược thoả thuận trong hợp ñồng thì giải quyết theo 
qui ñịnh của pháp luật và các quy ñịnh khác có liên quan. 

d) Hồ sơ ñặt hàng: Là toàn bộ tài liệu sử dụng cho việc ñặt hàng bao gồm hồ 
sơ yêu cầu, hồ sơ ñề xuất, kế hoạch ñặt hàng, hợp ñồng ñặt hàng, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn, quy trình quy phạm áp dụng và các văn bản pháp lý có liên quan khác. 

 

Chương II  

QUY ðỊNH VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ KHAI THÁC  
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THEO PHƯƠNG THỨC ðẶT HÀNG  

ðiều 3. Xây dựng kế hoạch ñặt hàng 

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch ñặt hàng:  

a) Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ñã ñược Hội ñồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 

b) Nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (sản xuất nông, 
lâm, ngư nghiệp, làm muối) ñã ñược cấp có thẩm quyền giao hàng năm;  

c) Báo cáo ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác công trình 
thủy lợi hàng năm (của các ñơn vị nhận ñặt hàng trên ñịa bàn);  

d) Báo cáo ñánh giá hiện trạng công trình, máy móc thiết bị và năng lực hoạt 
ñộng của công trình, hệ thống công trình (của các ñơn vị nhận ñặt hàng); 

ñ) Các căn cứ khác (nếu có). 

2. Xây dựng kế hoạch ñặt hàng: Hàng năm cơ quan ñặt hàng phải xây dựng 
kế hoạch ñặt hàng quản lý, khai thác công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu, cấp 
nước... trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy ñịnh. Kế hoạch ñặt hàng ñược 
lập cho từng công trình hoặc hệ thống công trình (theo ñơn vị quản lý). Kế hoạch 
ñặt hàng phải làm rõ các nội dung sau: 

2.1. Nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu, cấp 
nước, ngăn mặn, giữ ngọt,... (nhiệm vụ chính) 

a) Diện tích tưới; 

b) Diện tích tiêu; 
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c) Diện tích tưới tiêu kết hợp; 

d) Nhiệm vụ  cấp nước;  

ñ) Nhiệm vụ khác.v.v 

2.2. Kế hoạch tài chính.  

a) Kế hoạch thu: Lập dự toán thu cho từng ñối tượng cụ thể: 

- Thu cấp bù do miễn thu thuỷ lợi phí (của các ñối tượng ñược miễn) 

- Thu thuỷ lợi phí của các ñối tượng phải thu (không miễn thuỷ lợi phí) 

- Thu khác (nếu có) 

b) Kế hoạch chi: Dự toán chi hoạt ñộng quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi 
trong năm kế hoạch. Kế hoạch chi tập hợp theo 3 nhóm chi phí chính: 

- Chi khấu hao và chi sửa chữa lớn của các tài sản phải trích khấu hao, phải 
sửa chữa lớn theo quy ñịnh (nhóm chi phí ñầu tư). 

- Chi cho hoạt ñộng khai thác công trình thuỷ lợi (Chi phí tiền lương, phụ 
cấp lương và các khoản phải nộp theo lương; chi phí nhiên liệu, năng lượng cho 
công tác tưới, tiêu, cấp nước,...; chi phí vật tư nhiên liệu cho công tác vận hành và 
bảo dưỡng công trình; chi phí quản lý doanh nghiệp và chi khác.  

- Chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố ñịnh. 

c) Kế hoạch trợ cấp, trợ giá (thu không ñủ chi, nếu có). 

Bảng tổng hợp kế hoạch ñặt hàng lập theo mẫu tại phụ lục số 1 và kèm theo 
các phụ biểu ñể giải trình, thuyết minh số liệu trong bảng. 

3. Phê duyệt kế hoạch ñặt hàng: Cơ quan ñặt hàng có trách nhiệm trình kế 
hoạch ñặt hàng lên cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và làm căn cứ tổng hợp 
trong kế hoạch ngân sách hàng năm. 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc cơ quan ñược ủy quyền) 
phê duyệt kế hoạch ñặt hàng làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình 
thuỷ lợi do Bộ quản lý sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. 

b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (hoặc cơ quan ñược ủy quyền) phê duyệt kế 
hoạch ñặt hàng làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên 
ñịa bàn tỉnh.  

ðiều 4. Lập hồ sơ yêu cầu 

Sau khi kế hoạch ñặt hàng ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan 
ñặt hàng lập hồ sơ yêu cầu. Căn cứ quy mô, tính chất, ñặc ñiểm của công trình mà 
quy ñịnh nội dung, yêu cầu công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho 
phù hợp. Hồ sơ yêu cầu cần có một số nội dung chính sau ñây:  

a) Nêu tổng quan về nhiệm vụ ñặt hàng (tên công trình hoặc hệ thống công 
trình, cơ quan ñặt hàng, thời gian và ñịa ñiểm, nguồn vốn,...); 

b) Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; 
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c) Nội dung, yêu cầu công tác quản lý và số lượng sản phẩm ñặt hàng (sản 
phẩm cuối cùng); 

d) Phạm vi quản lý; 

ñ) Yêu cầu chất lượng sản phẩm; 

e) Yêu cầu về thời gian và ñịa ñiểm thực hiện; 

g) Yêu cầu về phương án tổ chức, kỹ thuật quản lý, vận hành công trình; 

h) Yêu cầu về giá và ñơn giá ñặt hàng; 

i) Yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ ñề xuất; 

k) Các nội dung khác (theo yêu cầu của từng công trình). 

Hồ sơ yêu cầu phải ñạt ñược mục tiêu công bằng, minh bạch, hợp lý, lựa 
chọn ñược ñơn vị ñủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành công 
trình thủy lợi theo các quy ñịnh của nhà nước và có mức giá ñặt hàng hợp lý nhất. 
Hồ sơ yêu cầu ñược gửi cho các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi ñể  
lập hồ sơ ñề xuất. 

ðiều 5. Lập hồ sơ ñề xuất 

ðơn vị nhận ñặt hàng có trách nhiệm lập hồ sơ ñề xuất trình cơ quan ñặt 
hàng xem xét, phê duyệt. Nội dung Hồ sơ ñề xuất lập theo quy ñịnh của hồ sơ yêu 
cầu, ñặc biệt là thuyết minh rõ phương án tổ chức, giải pháp kỹ thuật quản lý, vận 
hành, khai thác, tu sửa và bảo vệ công trình (kể cả khi có thiên tai lụt bão, hạn hán 
bất thường xảy ra), phương án tài chính. Phương án ñề xuất bao gồm một số nội 
dung chính sau ñây:  

1. Báo cáo ñánh giá tổng quan về thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác 
công trình thủy lợi. 

Báo cáo nêu tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ ñã ñược giao trong năm 
như:  

a) Về tổ chức, bộ máy quản lý khai thác công trình của ñơn vị (cơ cấu tổ 
chức bộ máy, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, công tác tổ chức chỉ ñạo ñiều hành 
của bộ máy lãnh ñạo, quản lý; các ñơn vị trực tiếp quản lý vận hành, tu sửa và bảo 
vệ; các ưu khuyết ñiểm)  

b) Về thực hiện nhiệm vụ ñược giao (nhiệm vụ ñược giao, mức ñộ hoàn 
thành, nguyên nhân) 

c) Về hiện trạng công trình, máy móc thiết bị và công tác tu sửa, bảo vệ 
(nhiệm vụ ñược giao, mức ñộ hoàn thành, nguyên nhân) 

d) Về tài chính (các chỉ tiêu ñã ñược giao, mức ñộ hoàn thành, nguyên nhân) 

ñ) Kiến nghị giải pháp khắc phục. 
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 2. Phương án tổ chức, kỹ thuật quản lý, vận hành, khai thác, tu sửa và 
bảo vệ công trình.  

2.1. Phương án tổ chức: Thuyết minh rõ phương án sắp xếp bố trí cán bộ, 
công nhân thực hiện nhiệm vụ (các bộ phận lãnh ñạo, chỉ huy; quản lý kỹ thuật, 
quản lý tưới, tiêu, cấp nước; quản lý tài chính và ñơn vị trực tiếp quản lý vận hành 
ở từng công trình, cụm trạm). Phương án tổ chức ñược mô tả bằng sơ ñồ và thuyết 
minh rõ số lượng, trình ñộ chuyên môn, kỹ thuật và nhiệm vụ ñược giao cho từng 
bộ phận, ñơn vị; mối quan hệ giữa các bộ phận ñơn vị và biện pháp ứng phó khi 
có thiên tai hạn, úng, lụt, bão; phương thức phối hợp với các Tổ chức hợp tác 
dùng nước, người hưởng lợi cùng tham gia quản lý, khai thác và bảo vệ công 
trình. Bảng tổng hợp năng lực kinh nghiệm cán bộ, công nhân lập theo mẫu phụ 
lục 2.  

 2.2. Phương án kỹ thuật quản lý, vận hành, khai thác, tu sửa và bảo vệ công 
trình:  

  a) Phương án quản lý, ñiều hoà phân phối nước phục vụ tưới, tiêu, cấp 
nước, ngăn mặn, giữ ngọt,... phục vụ sản xuất, dân sinh, kinh tế, xã hội theo kế 
hoạch ñã ñề ra, phù hợp với nhiệm vụ công trình và ñạt hiệu quả cao; quản lý 
nguồn nước, ñiều tiết phân phối nước trên toàn khu vực; quan trắc, theo dõi thu 
thập tài liệu, số liệu theo quy ñịnh; bảo vệ chất lượng nước; phòng, chống suy 
thoái, cạn kiệt nguồn nước.v.v. 

b) Phương án kỹ thuật vận hành công trình:  

- Phương án vận hành công trình, hệ thống công trình và các ñề xuất bổ sung 
cho phù hợp với hiện trạng công trình và nhiệm vụ tưới, tiêu, cấp nước. 

- Nội dung, biện pháp thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử 
lý kịp thời các sự cố công trình, hệ thống công trình.  

- Nội dung, biện pháp thực hiện công tác bảo dưỡng; tu sửa, nạo vét, và sửa 
chữa công trình, máy móc, thiết bị, nhà quản lý (ñảm bảo công trình không xuống 
cấp, vận hành an toàn). Kiểm tra, sửa chữa công trình trước và sau mùa mưa lũ; 

- Phương án tuần tra, bảo vệ công trình và máy móc thiết bị (ñảm bảo công 
trình vận hành an toàn, hiệu quả, chống lấn chiếm, kể cả khi có thiên tai). 

- Các ñề xuất khác (theo yêu cầu của từng công trình). 

c) Phương án quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tài sản và mọi nguồn 
lực ñược giao và hoạt ñộng kinh doanh tổng hợp khác theo qui ñịnh. Các hoạt 
ñộng kinh doanh khác (ngoài nhiệm vụ chính) cần thuyết minh rõ phương án sử 
dụng công trình, máy móc thiết bị, lao ñộng, kỹ thuật, ñất ñai, cảnh quan và huy 
ñộng vốn,... mà không ảnh hưởng ñến nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ 
lợi. 

 3. Phương án tài chính thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai 
thác, tu sửa và bảo vệ công trình  
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Dựa vào phương án tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi và phương 
án sản xuất kinh doanh tổng hợp ñã lập, ñơn vị lập phương án tài chính bao gồm 
các khoản thu, chi theo quy ñịnh. 

3.1. Phương án thu, chi từ hoạt ñộng dịch vụ tưới, tiêu, cấp nước,... (nhiệm 
vụ chính). 

Từ phương án tổ chức, kỹ thuật quản lý, vận hành, khai thác, tu sửa và bảo 
vệ công trình do ñơn vị ñã ñề xuất, xác ñịnh các nội dung công việc phải thực 
hiện làm cơ sở lập phương án thu, chi (dự toán thu, chi thực hiện nhiệm vụ quản 
lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi). Khi lập dự toán cần lưu ý:  

a) Các khoản thu và các khoản mục chi phí lập theo hướng dẫn tại Thông tư 
11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính. Căn cứ ñịnh mức kinh tế kỹ 
thuật, ñịnh mức chi phí của các cơ quan có thẩm quyền ban hành; chế ñộ chính 
sách tiền lương, tiền công; giá cả vật tư, nguyên nhiên liệu, năng lượng, máy móc 
thiết bị,... lập dự toán chi cho từng nội dung công việc làm cơ sở ñề xuất giá, ñơn 
giá ñặt hàng. Bảng tổng hợp dự toán thu, chi lập theo mẫu tại phụ lục 3 và kèm 
theo các phụ biểu ñể giải trình và thuyết minh số liệu.  

b) ðối với khoản mục chi phí sửa chữa thường xuyên phải lập khái toán cho 
từng công trình hoặc hạng mục công trình cụ thể. Bảng tổng hợp dự toán chi phí 
sửa chữa thường xuyên lập theo mẫu tại phụ lục 3. 

 3.2. Phương án thu, chi từ hoạt ñộng kinh doanh khai thác tổng hợp công 
trình thuỷ lợi. ðơn vị lập dự toán chi tiết các khoản thu, chi theo các quy ñịnh 
hiện hành, trong ñó thuyết minh rõ các hoạt ñộng, phương án sử dụng công trình, 
máy móc thiết bị, lao ñộng, kỹ thuật, ñất ñai, cảnh quan và vốn,... Tách bạch rõ 
doanh thu, chi phí từ hoạt ñộng kinh doanh khai thác tổng hợp, nhất thiết không 
ñược lấy nguồn thu từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh chính ñể bù ñắp cho sản 
xuất kinh doanh tổng hợp. 

Dự toán thu, chi thực nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy 
lợi là cơ sở ñể cơ quan ñặt hàng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ñặt 
hàng, xác ñịnh giá, ñơn giá ñặt hàng và mức trợ cấp. Mức trợ cấp là phần chênh 
lệch giữa giá ñề nghị ñặt hàng và giá trị thủy lợi phí thu ñược (bao gồm cả phần 
nhà nước cấp bù do miễn giảm và thu của các ñối tượng phải thu) theo quy ñịnh 
tại Nghị ñịnh 115/2008/Nð-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ). Tổng hợp theo 
mẫu tại phụ lục 5. 

ðiều 6. ðánh giá hồ sơ ñề xuất và trình duyệt phương án, nội dung, sản 
phẩm và dự toán ñặt hàng. 

1. ðánh giá hồ sơ ñề xuất 

Cơ quan ñặt hàng chủ trì tổ chức ñánh giá hồ sơ ñề xuất trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt về phương án, nội dung nhiệm vụ quản lý khai thác công trình 
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thủy lợi, số lượng sản phẩm, dự toán ñặt hàng (giá hoặc ñơn giá ñặt hàng) và ñơn 
vị nhận ñặt hàng.  

Cơ quan ñặt hàng thành lập Hội ñồng thẩm tra có sự tham gia của các cơ 
quan quản lý nhà nước có liên quan (tài chính, kế hoạch,...) ñánh giá hồ sơ ñề 
xuất, thống nhất phương án, nội dung nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy 
lợi, số lượng sản phẩm và dự toán ñặt hàng (giá, ñơn giá ñặt hàng) trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

Trong quá trình ñánh giá hồ sơ ñề xuất, cơ quan ñặt hàng có thể mời ñơn vị 
quản lý khai thác công trình thủy lợi ñến giải thích hoặc sửa ñổi, bổ sung các nội 
dung thông tin cần thiết ñể làm rõ hồ sơ ñề xuất (sự ñáp ứng các yêu cầu về năng 
lực, kinh nghiệm, phương án tổ chức, kỹ thuật; phương án tài chính,...) và có thể 
ñi kiểm tra thực tế (nếu thấy cần thiết). 

ðơn vị chủ trì chịu trách nhiệm lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt. Hồ sơ ñề xuất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ khi ñáp ứng ñầy ñủ 
các yêu cầu mà cơ quan ñặt hàng ñã nêu trong hồ sơ yêu cầu và có giá ñề nghị ñặt 
hàng hợp lý, không vượt dự toán ngân sách ñã ñược cấp có thẩm quyền phê 
duyệt. Nếu vượt mức dự toán ngân sách phải có văn bản báo cáo giải trình kèm 
theo hồ sơ trình duyệt.  

2. Thẩm ñịnh và phê duyệt nội dung nhiệm vụ quản lý khai thác công trình 
thủy lợi, số lượng sản phẩm, dự toán ñặt hàng (giá hoặc ñơn giá ñặt hàng) và ñơn 
vị nhận ñặt hàng. 

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án, nội dung 
nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi, số lượng sản phẩm, dự toán ñặt 
hàng (giá hoặc ñơn giá ñặt hàng) và ñơn vị nhận ñặt hàng của các công trình thủy 
lợi do Bộ quản lý.  

b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án, nội dung nhiệm vụ quản 
lý khai thác công trình thủy lợi, số lượng sản phẩm, dự toán ñặt hàng (giá hoặc 
ñơn giá ñặt hàng) và ñơn vị nhận ñặt hàng của các công trình thủy lợi do tỉnh 
quản lý.  

 c) ðối với các công trình thủy lợi ñã ñược phân cấp cho Ủy ban nhân dân 
cấp huyện quản lý thì Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án, nội dung 
nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi, số lượng sản phẩm, dự toán ñặt 
hàng (giá hoặc ñơn giá ñặt hàng) và ñơn vị nhận ñặt hàng.  

3.  ðối với khoản chi phí sửa chữa thường xuyên ñã ñược phê duyệt danh 
mục trong dự toán ñặt hàng, ñơn vị nhận ñặt hàng phải lập hồ sơ thiết kế bản vẽ 
thi công và dự toán phê duyệt trước khi thực hiện (vận dụng theo các quy ñịnh về 
quản lý chi phí ñầu tư xây dựng). Giá trị dự toán sửa chữa thường xuyên không 
ñược vượt quá khái toán ñã ñược phê duyệt (trừ các quy ñịnh tại Khoản 10, ðiều 
9 của Thông tư này). Nếu ñơn vị nhận ñặt hàng không ñủ ñiều kiện, năng lực lập 
hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán sửa chữa thì ñược phép thuê tổ chức, cá 
nhân tư vấn ñủ ñiều kiện năng lực, kinh nghiệm ñể lập. Tổ chức, cá nhân tư vấn 



 

 
9

chịu trách nhiệm trước pháp luật và ñơn vị nhận ñặt hàng về hồ sơ thiết kế bản vẽ 
thi công và dự toán.  

Thẩm quyền phê hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán sửa chữa thường 
xuyên tài sản cố ñịnh, công trình thuỷ lợi quy ñịnh như sau: 

a) Tổng cục Thủy lợi (ñối với các ñơn vị do Bộ quản lý), Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (ñối với các ñơn vị do tỉnh quản lý) thẩm ñịnh phê duyệt hồ 
sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (hoặc hạng mục công trình) có 
dự toán sửa chữa trên 300 triệu ñồng. 

b)  Các ñơn vị nhận ñặt hàng quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi thẩm ñịnh 
và phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán sửa chữa các công trình 
(hoặc hạng mục công trình) còn lại và gửi kết quả phê duyệt về Tổng cục Thủy 
lợi (ñối với các ñơn vị do Bộ quản lý), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(ñối với các ñơn vị do tỉnh quản lý) ñể theo dõi, quản lý.  

c) Công trình thủy lợi ñã phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý, 
thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm ñịnh phê duyệt. Riêng các công trình có dự 
toán sửa chữa trên 300 triệu ñồng, trước khi phê duyệt phải có ý kiến của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Nếu ñơn vị nhận ñặt hàng không ñủ ñiều kiện, năng lực thẩm tra thì ñược 
phép thuê tổ chức, cá nhân tư vấn ñủ ñiều kiện năng lực, kinh nghiệm ñể thẩm tra 
trước khi phê duyệt. Tổ chức, cá nhân tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
ñơn vị nhận ñặt hàng về kết qủa thẩm tra.  

ðiều 7. Thương thảo, hoàn thiện hợp ñồng và ký kết hợp ñồng ñặt hàng 

Trên cơ sở quyết ñịnh phê duyệt phương án, nội dung nhiệm vụ quản lý khai 
thác công trình thủy lợi, số lượng sản phẩm, dự toán ñặt hàng, cơ quan ñặt hàng 
mời ñơn vị nhận ñặt hàng ñến thương thảo, hoàn thiện hợp ñồng ñể ký kết hợp 
ñồng trước khi thực hiện. 

ðiều 8. ðặt hàng ñối với các công trình, hệ thống công trình thủy lợi vừa 
và nhỏ  

Các công trình, hệ thống công trình thủy lợi vừa và nhỏ (có yêu cầu kỹ thuật 
về quản lý vận hành không phức tạp, có thể giao cho Tổ chức hợp tác dùng nước 
quản lý theo quy ñịnh tại ðiều 16, Thông tư 65) thì áp dụng quy trình ñặt hàng rút 
gọn theo trình tự sau ñây: 

a) Căn cứ vào kế hoạch ñặt hàng ñã ñược phê duyệt, cơ quan ñặt hàng lập dự 
toán ñặt hàng thực nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và 
soạn thảo hợp ñồng ñặt hàng (dự thảo) cho tổ chức hợp tác dùng nước mà xác 
ñịnh là có ñủ năng lực và kinh nghiệm ñể thực hiện tốt nhiệm vụ. Nội dung dự 
thảo hợp ñồng ñặt hàng lập theo quy ñịnh tại ðiều 10 của Thông tư này.   

b) Trên cơ sở dự toán ñặt hàng và bản dự thảo hợp ñồng ñặt hàng, cơ quan 
ñặt hàng tiến hành thương thảo với Tổ chức hợp tác dùng nước ñể hoàn chỉnh dự 
toán ñặt hàng và hoàn thiện hợp ñồng ñặt hàng. 
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c) Sau khi thương thảo, cơ quan ñặt hàng hoàn chỉnh dự toán ñặt hàng và 
hoàn thiện hợp ñồng ñặt hàng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (theo phân cấp 
ñã quy ñịnh tại khoản 2, ðiều 6 của Thông tư này).  

d) Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ 
quan ñặt hàng mời ñơn vị nhận ñặt hàng ñến ñể ký kết hợp ñồng và triển khai 
thực hiện. 

 

Chương III  

HỢP ðỒNG VÀ NGHIỆM THU THANH TOÁN  
HỢP ðỒNG ðẶT HÀNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ  

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI  

ðiều 9. Nguyên tắc ký kết và quản lý thực hiện hợp ñồng ñặt hàng 

 1. Nguyên tắc ký kết hợp ñồng ñặt hàng. 

 Hợp ñồng ñặt hàng ñược ký kết trên nguyên tắc: bình ñẳng, hợp tác, trung 
thực, không ñược trái pháp luật. Các thoả thuận phải ñược ghi trong hợp ñồng. 
Hợp ñồng ñặt hàng chỉ ñược ký kết sau khi hồ sơ ñề xuất ñặt hàng ñã ñược cấp có 
thẩm quyền phê duyệt và các bên ñã kết thúc quá trình ñàm phán hợp ñồng.  

Giá hợp ñồng ñặt hàng (giá ký kết hợp ñồng) không vượt giá trị dự toán ñặt 
hàng ñã ñược phê duyệt trong hồ sơ ñề xuất, trừ trường hợp có khối lượng phát 
sinh và ñã ñược cấp có thẩm quyền cho phép.  

Bên cơ quan ñặt hàng (gọi tắt là Bên A) ñược ký hợp ñồng ñặt hàng với một 
hay nhiều ñơn vị nhận ñặt hàng (gọi tắt là Bên B). Trường hợp ký hợp ñồng với 
nhiều bên B thì nội dung của các hợp ñồng này phải bảo ñảm sự thống nhất, ñồng 
bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình 
thủy lợi, ñáp ứng ñầy ñủ yêu cầu về số lượng, chất lượng sản phẩm, ñơn giá, thời 
gian theo quy ñịnh.  

2. Quản lý thực hiện hợp ñồng ñặt hàng. 

Bên ñặt hàng và bên nhận ñặt hàng trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của 
mình có trách nhiệm lập kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện hợp ñồng theo 
các thoả thuận ñã ký trong hợp ñồng. Nội dung quản lý thực hiện hợp ñồng của 
các bên bao gồm: quản lý về khối lượng, chất lượng, tiến ñộ của công việc; quản 
lý giá hợp ñồng; quản lý về an toàn công trình, an toàn lao ñộng, vệ sinh môi 
trường và phòng chống cháy nổ; quản lý thay ñổi và ñiều chỉnh hợp ñồng và các 
nội dung khác (nếu có) theo qui ñịnh nhằm ñạt ñược mục ñích của hợp ñồng ñã 
ký kết. 

ðiều 10. Nội dung hợp ñồng ñặt hàng 

Căn cứ qui mô, ñặc ñiểm, yêu cầu kỹ thuật về quản lý vận hành, tu sửa và 
bảo vệ của từng công trình mà hợp ñồng ñặt hàng có thể bao gồm toàn bộ hay 
một phần các nội dung cơ bản như sau:  
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1. Thông tin chung về hợp ñồng: Số hợp ñồng, tên hợp ñồng và các căn cứ 
ký kết hợp ñồng; 

2. Thông tin về các bên tham gia ký kết hợp ñồng bao gồm: Tên giao dịch 
của bên tham gia ký kết hợp ñồng; ñại diện của các bên; ñịa chỉ ñăng ký kinh 
doanh hay ñịa chỉ ñể giao dịch; mã số thuế, giấy ñăng ký kinh doanh, số tài 
khoản; ñiện thoại, fax, e-mail; giấy uỷ quyền (nếu ký theo uỷ quyền); thời gian ký 
kết hợp ñồng; các thông tin liên quan khác; 

3. Các ñịnh nghĩa và diễn giải: Một số từ ngữ cần phải ñược ñịnh nghĩa, diễn 
giải ñể không hiểu theo nghĩa khác, thuận tiện, dễ hiểu trong soạn thảo, ñàm phán 
và thực hiện hợp ñồng; 

4. Luật và ngôn ngữ sử dụng cho hợp ñồng; 

5. Loại tiền thanh toán: Trong hợp ñồng phải qui ñịnh rõ ñồng tiền sử dụng 
ñể thanh toán, phương thức thanh toán; 

6. Khối lượng và phạm vi công việc: Hợp ñồng phải quy ñịnh rõ khối lượng, 
phạm vi công việc phải thực hiện. Trong ñó cần quy ñịnh các nội dung chính như 
sau: 

 a) Nội dung công tác quản lý, phân phối nước tưới, tiêu, cấp nước, ngăn 
mặn, giữ ngọt; công tác quản lý nguồn nước, ñiều tiết phân phối nước trên toàn 
khu vực; quan trắc, theo dõi thu thập các số liệu, tài liệu theo quy ñịnh; bảo vệ 
chất lượng nước; phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.v.v. 

b) Nội dung công tác quản lý vận hành công trình như: Phương án vận hành 
công trình, hệ thống công trình; nội dung công tác kiểm tra, theo dõi, phát hiện và 
xử lý kịp thời các sự cố công trình, hệ thống công trình; nội dung công tác duy tu, 
bảo dưỡng, sửa chữa công trình, máy móc, thiết bị; nội dung công việc tuần tra, 
bảo vệ, chống lấn chiếm,... bảo ñảm công trình vận hành an toàn, ñạt hiệu quả. 

c) Số lượng sản phẩm ñặt hàng: diện tích tưới (ha/vụ hoặc m3/ha/vụ, tính 
theo loại cây trồng,...); diện tích tiêu (ha/vụ hoặc m3 /ha/vụ); khối lượng cấp nước 
(m3 nước cấp) và các sản phẩm khác (nếu có). Với các diện tích ñược miễn thuỷ 
lợi phí phải căn cứ vào quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy ñịnh diện 
tích miễn thuỷ lợi phí. 

d) Phạm vi quản lý của Bên B, ñiểm giao nhận nước. 

Khi xác ñịnh khối lượng công việc, cần quy ñịnh rõ số lượng các ñợt tưới, 
tiêu trong từng vụ, cách thức giao nhận nước và nghiệm thu từng ñợt; khối lượng 
các hạng mục tu sửa, nạo nét, duy tu và bảo dưỡng.  

7. Chất lượng công việc: Hợp ñồng phải quy ñịnh rõ cách thức ñánh giá chất 
lượng công việc theo phương án, nội dung công tác quản lý khai thác công trình 
thủy lợi ñã ñược phê duyệt trên cơ sở phải tuân thủ ñúng các qui ñịnh chung, các 
quy ñịnh cụ thể của từng công trình và ghi rõ trong hợp ñồng. 
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8. Giá hợp ñồng ñặt hàng: Giá hợp ñồng là khoản kinh phí bên A cam kết trả 
cho bên B khi thực hiện ñầy ñủ khối lượng công việc theo hợp ñồng, bảo ñảm yêu 
cầu về chất lượng, tiến ñộ và các yêu cầu khác theo quy ñịnh. Giá hợp ñồng cần 
quy ñịnh rõ trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí 
có liên quan. Giá hợp ñồng ñặt hàng nên áp dụng hình thức giá trọn gói (khoán 
gọn), không thay ñổi trong suốt quá trình thực hiện hợp ñồng với các công việc 
thuộc phạm vi hợp ñồng ñã ký kết (trừ các trường hợp ñược phép ñiều chỉnh có 
qui ñịnh riêng). 

9. Tạm ứng hợp ñồng ñặt hàng:  

Khi hợp ñồng ñặt hàng ñã ñược ký kết và có hiệu lực, bên A có trách nhiệm 
cấp tạm ứng 50% giá trị hợp ñồng cho bên B ñể triển khai thực hiện hợp ñồng. 
Khi kết thúc vụ tưới, tiêu, cấp nước,… (vào giữa năm), bên B lập báo cáo kết quả 
thực hiện hợp ñồng, xác ñịnh khối lượng, chất lượng công việc ñã thực hiện và 
giá trị khối lượng các công việc hoàn thành. Nếu khối lượng sản phẩm (hoặc công 
việc) hoàn thành tương ứng với 70 % giá trị ñã tạm ứng trở lên, thì cơ quan ñặt 
hàng cấp tạm ứng tiếp 40% giá trị hợp ñồng.  

10. ðiều chỉnh giá hợp ñồng ñặt hàng: Giá hợp ñồng ñặt hàng chỉ ñược ñiều 
chỉnh trong các trường hợp như: 

a) Nhà nước ñiều chỉnh ñịnh mức kinh tế kỹ thuật, thay ñổi về chính sách 
tiền lương, giá cả năng lượng, nhiên liệu. 

b) Bổ sung các công việc ngoài phạm vi ñã quy ñịnh trong hợp ñồng.  

Giá hợp ñồng ñặt hàng chỉ ñược ñiều chỉnh khi ñược cơ quan có thẩm quyền 
cho phép. Trường hợp giá hợp ñồng ñặt hàng ñiều chỉnh vượt dự toán ngân sách 
ñã phê duyệt trong kế hoạch ñặt hàng thì bên A phải báo cáo người có thẩm 
quyền phê duyệt. Nếu việc ñiều chỉnh giá hợp ñồng ñặt hàng không ñược vượt dự 
toán ngân sách ñã phê trong kế hoạch ñặt hàng thì bên A phê duyệt và chịu trách 
nhiệm với quyết ñịnh của mình. 

11. Bảo vệ môi trường, an toàn lao ñộng và phòng chống cháy nổ: Các bên 
cần phải qui ñịnh rõ yêu cầu, trách nhiệm, nghĩa vụ về bảo vệ môi trường, an toàn 
lao ñộng và phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện công việc. Nội dung 
việc bảo vệ môi trường và an toàn lao ñộng theo qui ñịnh hiện hành về quản lý 
khai thác công trình thủy lợi của Nhà nước.  

12. Trách nhiệm ñối với các sai sót: Trong hợp ñồng cần qui ñịnh rõ trách 
nhiệm của các bên ñối với các sai sót khi thực hiện công việc gây ảnh hưởng ñến 
công trình, hoặc hoạt ñộng sản xuất của người dùng nước; chi phí cho việc sửa 
chữa các sai sót hoặc không sửa chữa ñược sai sót.  

13. Tạm ngừng và chấm dứt hợp ñồng: Cần qui ñịnh cụ thể về một số trường 
hợp phải tạm ngừng hoặc chấm dứt hợp ñồng ñể bảo ñảm an toàn công trình, 
quyền lợi của người dùng nước,... nếu bên B không thực hiện ñúng các cam kết, 
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thỏa thuận trong hợp ñồng ñặt hàng. Trong những trường hợp này cần báo cáo 
ngay cấp có thẩm quyền giải quyết ñể không ảnh hưởng ñến nhiệm vụ sản xuất.  

14. Rủi ro, bất khả kháng: Hợp ñồng qui ñịnh cụ thể trách nhiệm của hai bên 
A, B với các rủi ro bất khả kháng như bão, lũ, lụt, hạn hán (bất thường), lốc, sóng 
thần, lở ñất. 

15. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp ñồng: Hợp ñồng phải quy ñịnh 
rõ trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp ñồng và cách thức giải quyết tranh 
chấp. 

16. Quyền và trách nhiệm của bên A và bên B. 

a) Quyền và trách nhiệm của bên A: Quy ñịnh rõ quyền và trách nhiệm trong 
kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh toán, cung cấp văn bản tài liệu có liên 
quan.v.v. 

b) Quyền và trách nhiệm của bên B: Quy ñịnh rõ các quyền và trách nhiệm 
của bên B ñể bảo ñảm việc thực hiện hợp ñồng theo ñúng các thỏa thuận ñã cam 
kết; thông báo ñầy ñủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan ñến công tác quản 
lý khai thác công trình thủy lợi; phối hợp và cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho 
công tác kiểm tra, giám sát; trách nhiệm thanh toán, quyết toán theo quy ñịnh. 

ðiều 11. Nghiệm thu, thanh toán hợp ñồng ñặt hàng 

1. Nghiệm thu hạng mục công việc: Khi kết thúc các vụ tưới tiêu, bên B ñề 
xuất bên A nghiệm thu ñánh giá khối lượng, chất lượng hạng mục công việc ñã 
hoàn thành ñã nêu trong hợp ñồng.  

Khi nghiệm thu phải ñánh giá cụ thể một số nội dung như: Công tác quản lý, 
ñiều hòa phân phối nước tưới, cấp nước, tiêu thoát nước hợp lý, công bằng giữa 
các vùng, khu vực, ñầu kênh-cuối kênh; ñủ khối lượng nước (theo ñịnh mức), 
ñúng thời gian (theo kế hoạch) trên toàn hệ thống; công tác quan trắc, theo dõi thu 
thập số liệu (theo quy ñịnh); việc thực hiện quy trình vận hành, ghi chép nhật ký 
vận hành; công tác bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị; theo dõi, phát hiện và 
xử lý sự cố nhỏ; công tác kiểm tra bảo vệ, xử lý lấn chiếm (trên cơ sở kiểm tra 
thực tế tại công trình).v.v. Xác ñịnh diện tích tưới, tiêu, cấp nước,... phải căn cứ 
hợp ñồng và biên bản nghiệm thu của bên B với các hộ dùng nước (ñối với hộ là 
các pháp nhân). Hộ dùng nước là tổ hợp tác, hoặc thôn bản do người ñại diện ký 
thì phải có xác nhận của UBND xã. Bên A có trách nhiệm thẩm tra tính xác thực 
của các biên bản nghiệm thu này, có thể tổ chức kiểm tra xác minh thực tế (nếu 
cần).  

Bên A tổ chức nghiệm thu ñánh giá khối lượng, chất lượng các hạng mục 
công việc ñã hoàn thành theo hợp ñồng ñặt hàng và chịu trách nhiệm trước cơ 
quan cấp trên và pháp luật nếu nghiệm thu không ñúng với thực tế, sai lệch kết 
quả nghiệm thu (khối lượng, chất lượng, tiến ñộ,...) gây ảnh hưởng ñến sản xuất, 
chất lượng công trình. Mẫu biên bản nghiệm thu xem phụ lục 3. Riêng công tác 
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sửa chữa thường xuyên phải lập biên bản nghiệm thu cho từng công trình (hoặc 
hạng mục công trình). 

2. Nghiệm thu thanh lý hợp ñồng ñặt hàng: Cuối năm, bên B lập báo cáo 
khối lượng sản phẩm ñặt hàng ñã hoàn thành, kèm theo các phụ biểu thuyết minh 
rõ số lượng sản phẩm ñặt hàng hoàn thành, giá trị ñề nghị nghiệm thu thanh toán). 

Bên A tổ chức nghiệm thu ñánh giá khối lượng, chất lượng các hạng mục 
công việc ñã hoàn thành của cả năm. Mẫu biên bản nghiệm thu xem phụ lục 5.  

Sau khi nghiệm thu, Bên A thẩm tra, xem xét phê duyệt giá trị khối lượng 
công việc hoàn thành và làm thủ tục ñề nghị thanh toán với cơ quan cấp phát số 
tiền còn lại (sau khi ñã trừ kinh phí của các ñợt tạm ứng). Trong quá trình thanh 
toán nếu cơ quan cấp phát phát hiện có sai sót, bất hợp lý về giá trị ñề nghị thanh 
toán thì phải thông báo ngay với bên A ñể giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
Nếu giá trị khối lượng công việc hoàn thành ñã ñược nghiệm thu thấp hơn giá trị 
các ñợt ñã tạm ứng thì bên B phải hoàn trả lại bên A khoản chênh lệch ñó ñể nộp 
ngân sách nhà nước. 

3. Thanh lý hợp ñồng ñặt hàng: Kết thúc năm, bên A và bên B phải thực hiện 
thanh lý và ký biên bản thanh lý hợp ñồng ñặt hàng. Biên bản thanh lý hợp ñồng 
ñặt hàng là căn cứ ñể cơ quan ñặt hàng thanh, quyết toán kinh phí cho bên B và 
quyết toán kinh phí với cơ quan quản lý ngân sách nhà nước. 

4. Hồ sơ thanh toán hợp ñồng ñặt hàng. 

Hồ sơ thanh toán hợp ñồng ñặt hàng do bên B lập. Nội dung hồ sơ thanh 
toán bao gồm các tài liệu chủ yếu: 

- Biên bản nghiệm thu hợp ñồng ñặt hàng kèm theo Biên bản nghiệm thu 
hạng mục công việc hoàn thành.  

a) Bảng xác ñịnh giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp ñồng tổng 
hợp theo mẫu kèm phụ lục 6. Trong quá trình thực hiện, nếu khối lượng hạng mục 
sửa chữa thường xuyên có phát sinh (tăng hoặc giảm) thì phải lập bảng xác ñịnh 
khối lượng phát sinh có xác nhận của bên A và bên B và ñã ñược cấp có thẩm 
quyền chấp thuận.  

b) Bảng tính giá trị ñề nghị thanh toán theo mẫu phụ lục 8, cần thể hiện các 
nội dung: Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp ñồng, giá trị khối lượng các 
công việc phát sinh ngoài hợp ñồng (nếu có), chiết khấu tiền tạm ứng, giá trị 
thanh toán sau khi ñã bù trừ các khoản trên. 

c) Biên bản thanh lý hợp ñồng ñặt hàng. 

d) Các nội dung khác theo yêu cầu của bên A ñã quy ñịnh trong hợp ñồng. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 12.  Tổ chức thực hiện. 
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1. Tổng cục Thuỷ lợi có trách nhiệm chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực 
hiện các quy ñịnh về quản lý khai thác công trình thủy lợi theo Thông tư này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ ñạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, các cơ quan, tổ chức có liên quan thi hành Thông tư này.  

ðiều 13. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký. Các 
ñơn vị ñã ñược ñặt hàng hoặc giao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác 
công trình thủy lợi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực 
hiện cho ñến hết hợp ñồng ñặt hàng hoặc kế hoạch ñã giao. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc ñề nghị các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Qua 
Tổng cục Thuỷ lợi) ñể nghiên cứu, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 
  
Nơi nhận: 

- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Cơ quan TW các ñoàn thể; 
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao; 
- Toà án Nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- UBND, HðND các tỉnh, TP trực  thuộc TW; 
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Công báo; Website Chính phủ; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ; 
- Các Chi cục Thuỷ lợi; 
- Các công ty KTCTTL; 
 - Lưu: VT,TCTL (10b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

(ðã ký ) 
 
 

   ðào Xuân Học 
 

 


