
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 821  /UBND-KTN 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 05/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa 

bàn tỉnh An Giang 

An Giang, ngày 23 tháng 8 năm 2019 

 

Kính gửi: 

    - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

1. Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 quy định mức hỗ trợ phát 

triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn 

tỉnh An Giang. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019.  

Áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Khoản 1 Điều 11 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh không ban hành 

Quyết định để quy định lại nội dung Nghị quyết. Các cơ quan, đơn vị và địa 

phương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng quy định 

tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh. 

2. Triển khai thực hiện: 

a) Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Nghị định số 

77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 

05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến các tổ chức 

thủy lợi cơ sở có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn. 

- Chỉ đạo rà soát, lập kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn. Qua đó xây dựng kế hoạch danh 

mục và nhu cầu vốn cần hỗ trợ, thời gian thực hiện và đối tượng thực hiện cụ thể 

theo quy định tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND.  

b) Cơ quan tài chính và Kho bạc nhà nước các cấp : 
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- Căn cứ quy định tại Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 

2018 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 07 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật 

hiện hành để hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện mức hỗ trợ phát triển thủy 

lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước của các cơ quan, đơn 

vị và địa phương theo đúng quy định. 

- Trong quá trình kiểm soát các khoản chi hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, 

thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, phải đúng tiêu chuẩn, quy 

định; phải công khai, minh bạch. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu 

trách nhiệm nếu để xảy ra việc chi hỗ trợ sai quy định. Những khoản chi không 

đúng quy định, khi kiểm tra phát hiện, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài 

chính các cấp, cơ quan thanh tra có quyền xuất toán và yêu cầu cơ quan, đơn vị 

có trách nhiệm hoàn trả nguồn kinh phí đã chi hỗ trợ hoặc thu hồi nộp ngân sách 

nhà nước nếu chi từ nguồn ngân sách nhà nước. Người ra lệnh chi sai phải bồi 

hoàn toàn bộ số tiền chi sai đó cho cơ quan, đơn vị, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ 

bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

và địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và 

PTNT để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;    

- TT HĐND, UBND tỉnh;  

- VPUBND tỉnh: LĐVP, P.KTN, P.KTTH; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 
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