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Số:           /KH-UBND Sơn Dương, ngày        tháng        năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 
Kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn năm 2022 

 trên địa bàn huyện Sơn Dương 
 

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2025 trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang;  

Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh khoá XVIII quy định về mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2022; 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 289/HDLN-SKHĐT-SNN&PTNT-STC-
KBNN ngày 25/02/2022 của liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang hướng dẫn về trình tự, 
hồ sơ, thủ tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-
HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ kiên 

cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 (sau đây 
gọi tắt là Hướng dẫn 289); Hướng dẫn số 642/HD-SNN ngày 15/4/2022 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu và kỹ thuật 
thi công kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn giai đoạn 2022- 

2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn 642); 

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán nhân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Văn bản số 899/UBND-NLN ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện 
bê tông đúc sẵn trên địa bàn các xã Cấp Tiến, Tú Thịnh, Thượng Ấm năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch kiên cố hóa kênh 
mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao chất lượng các tuyến kênh mương, hạn chế thất thoát nguồn tài 

nguyên nước trong quá trình phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đảm bảo hoàn thành 
kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2022 trên địa bàn huyện theo Nghị quyết 

số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với tổng 
chiều dài thực hiện là 36,0 km/27 xã. 
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2. Yêu cầu 

- Việc rà soát, đăng ký kế hoạch thực hiện phải dựa trên nhu cầu thực tế tại 
cơ sở, đảm bảo phù hợp với Đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016-2025 

đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/7/2016. 

- Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ 

thuật, hồ sơ thiết kế, thi công xây dựng và thủ tục thanh, quyết toán, công khai kết 
quả thực hiện theo quy định của Nhà nước. 

- Phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư địa phương; các hoạt động 

cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, xã bàn bạc dân chủ để quyết định và 

tổ chức chực hiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, vận động 

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-
HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức hỗ trợ kiên 

cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; Hướng 
dẫn 289 của liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 

Tài chính và Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Hướng dẫn 642 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT đến cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn quản lý biết và triển 

khai thực hiện. 

2. Công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, thẩm định và phê duyệt 

Các tuyến kênh được kiên cố hóa bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn do UBND xã 
chỉ đạo tổ chức khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, trình thẩm định, phê duyệt theo Hướng 

dẫn 289 của liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 
Tài chính và Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Hướng dẫn 642 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT. 

3. Đăng ký, tiếp nhận cấu kiện 

- Căn cứ kết quả tổng hợp rà soát, đăng ký tiếp nhận cấu kiện bê tông đúc 

sẵn để kiên cố hóa kênh mương năm 2022 tại Văn bản số 925/UBND-NLN 
ngày 04/5/2022 của UBND huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND 
các xã chủ động phối hợp với đơn vị cung ứng cấu kiện tổ chức giao, nhận 

nhằm thuận lợi cho việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng cấu kiện để thi công xây 
dựng công trình theo thiết kế được phê duyệt.  

- Quá trình giao, nhận cấu kiện, UBND các xã phải kiểm tra về chủng loại, 
số lượng, chất lượng của cấu kiện (chỉ tiếp nhận cấu kiện đúng chủng loại không 
bị hư hỏng, nứt vỡ); ký xác nhận vào phiếu giao nhận cấu kiện theo mẫu của Sở 

Nông nghiệp và PTNT làm chứng từ để nghiệm thu, thanh toán, quyết toán kinh 
phí mua cấu kiện.  

4. Tổ chức thi công 

- Trên cơ sở kế hoạch được giao, số lượng cấu kiện đã nhận, địa điểm thi 
công đã xác định, UBND các xã chỉ đạo, giao cho các thôn trực tiếp huy động 
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nhân lực thi công lắp đặt để hoàn thiện công trình, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, 
mỹ thuật theo đúng hướng dẫn, tiến độ kế hoạch đã xây dựng. 

- Thực hiện thi công lắp đặt ống lấy nước vào ruộng, đắp đất mang kênh, chít 
mạch kín các khớp nối giữa các cấu kiện theo đúng quy định để đảm bảo yêu cầu 

về kỹ thuật, mỹ thuật trong quá trình sử dụng.  

(Chi tiết có biểu kèm theo) 

5. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao và lập hồ sơ quyết toán công trình 

- Sau khi thi công lắp đặt xong tất cả tuyến kênh theo kế hoạch, UBND các xã 

tổ chức nghiệm thu, bàn giao và hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình theo 
Hướng dẫn 289 của liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Hướng dẫn 642 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT. 

- Đối với cấu kiện thừa chuyển sang lắp đặt tại các tuyến kênh khác hoặc lập 

đầy đủ hồ sơ, báo cáo, giao đơn vị quản lý cụ thể để chuyển tiếp sang kế hoạch 
năm sau, tránh việc không sử dụng gây lãng phí, thất thoát cấu kiện. 

- Tổ chức quyết toán, công khai kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương  
theo đúng quy định.  

6. Tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện 

Tiếp tục kiểm tra, rà soát hồ sơ, các tuyến kênh đã được kiên cố bằng cấu 

kiện bê tông đúc sẵn các năm từ 2016-2021, tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế 
về hồ sơ, thủ tục, kỹ thuật lắp đặt đã được chỉ ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành viên Ban Chỉ đạo Kiên cố hóa kênh mương huyện (được kiện toàn 

tại Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện): 
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã tổ chức thi công, lắp 
đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn đảm bảo hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ, trong đó: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực) chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND xã trong quá 

trình thực hiện; tham mưu cho UBND huyện tổ chức, triển khai có hiệu quả Kế 
hoạch, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

theo đúng quy định. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các 

xã thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư công trình kênh mương; quản lý tài sản sau 
đầu tư theo đúng quy định. 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện tăng cường công tác 
thông tin, tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử 

huyện đến các xã, thị trấn và nhân dân về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 
09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định 

mức hỗ trợ kiên cố hoá kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 
2021-2025. 
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- Các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông 

nghiệp và PTNT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã trong quá trình thực 
hiện; tham mưu cho UBND huyện tổ chức, triển khai có hiệu quả Kế hoạch, đảm 

bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. 

2. UBND các xã: Trên cơ sở kế hoạch kiên cố hóa kênh mương được giao, 
chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; tăng cường tuyên truyền, vận 

động Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động, kinh phí để tổ 
chức thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; huy động 

sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn hỗ trợ các thôn tổ chức 
thi công, lắp đặt kênh mương đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.  

3. Chế độ báo cáo: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện báo 

cáo vào ngày 25 hằng tháng và đột xuất theo yêu cầu. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích 
cực tham gia thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân tại các xã thực hiện 
kiên cố hóa kênh mương bằng bê tông đúc sẵn đảm bảo hoàn thành kế hoạch được 

giao năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương xây dựng Kế hoạch kiên cố hóa kênh 

mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn năm 2022 trên địa bàn huyện. Yêu cầu các 
Thành viên Ban Chỉ đạo Kiên cố hóa kênh mương huyện, Ủy ban nhân dân các 

xã căn cứ nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình 
thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND huyện để xem 

xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo);          
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh, Phó VP TH UBND huyện; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện;              
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;  
- Thành viên BCĐ KCHKM huyện;        
- UBND các xã;  
- CV theo dõi NLN; 
- Lưu: VT, Qnn. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

Phạm Hữu Tân 

 

 (P/hợp) 

 (T/hiện) 
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