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Kính gửi:  

- Thành viên Ban chỉ đạo Kiên cố hóa kênh mương huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

         

Căn cứ các Văn bản: số 928/SKH-KTN ngày 10/6/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; số 837/SNN-TL ngày 18/5/2021 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thiết kế mẫu, cách lập dự toán mẫu 

và trình tự, thủ tục, kỹ thuật thi công kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê 

tông đúc sẵn giai đoạn 2021-2025; số 47/KH-SNN ngày 08/6/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về kế hoạch cung ứng cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt 

Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thi công các công trình kiên 

cố hóa kênh mương (KCHKM) bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn giai đoạn 2021-

2025 theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh: 

Tiếp tục áp dụng Hướng dẫn số 1934/HD-SNN ngày 14/9/2016 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thiết kế mẫu, cách lập dự toán 

mẫu và trình tự, thủ tục, kỹ thuật thi công KCHKM bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn 

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Công văn số 523/SNN-TL 

ngày 20/3/2017 hướng dẫn bổ sung cách xác định vị trí đặt và thi công ống lấy 

nước trực tiếp vào ruộng trên tuyến kênh kiên cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn; 

Công văn số 2687/SNN-TL ngày 31/12/2017 về việc bổ sung thay thế bản vẽ thiết 

kế mẫu lắp đặt kênh bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn mặt cắt Parabol kèm theo 

hướng dẫn số 1934/HD-SNN ngày 14/9/2016 và Hướng dẫn 961/HDL-

SKH&ĐT-TC-SXD-SGTVT-SNN&PTNT-KBNN ngày 14/9/2016 về trình tự, 

thủ tục đầu tư xây dựng các công trình thực hiện chính sách theo phương châm 

“Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 

2016-2020 để thực hiện cho giai đoạn 2021-2025. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện Kế hoạch KCHKM năm 2021: 

- Trên cơ sở Kế hoạch số 47/KH-SNN ngày 08/6/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT (có kèm theo văn bản), chỉ đạo cán bộ chuyên môn chủ động 

phối hợp với Đơn vị cung ứng cấu kiện thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, quản 



lý và sử dụng cấu kiện kênh mương đúc sẵn để thi công xây dựng công trình 

theo thiết kế được duyệt.  

- Khi tiếp nhận phải kiểm tra về chủng loại, số lượng, chất lượng của cấu 

kiện theo đúng quy định. Việc giao, nhận cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn 

phải được các bên liên quan ký xác nhận vào phiếu giao nhận theo mẫu của Sở 

Nông nghiệp và PTNT làm chứng từ để nghiệm thu, thanh toán, quyết toán kinh 

phí mua cấu kiện. 

 - Hoàn thiện hồ sơ thiết kế kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện kênh bê 

tông đúc sẵn năm 2021, trình thẩm định, phê duyệt quyết toán theo đúng hướng 

dẫn số 1934/HD-SNN ngày 14/9/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT (có bảng 

giá trúng thầu cấu kiện trên địa bàn huyện Sơn Dương kèm theo). 

 - Sau khi tiếp nhận cấu kiện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thi công, 

lắp đặt kênh mương bằng bê tông đúc sẵn hoàn thành kế hoạch được giao. Quá 

trình thi công, lắp đặt thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 1934/HD-SNN ngày 

14/9/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã 

được chỉ ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra thực hiện kiên cố hóa kênh 

mương giai đoạn 2016-2020. 

- Hàng tuần, hàng tháng tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện kiên cố hoá 

kênh mương trên địa bàn (nêu rõ tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc 

và đề xuất, kiến nghị) gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT vào thứ 6 hàng tuần 

và ngày 25 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.  

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch: Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 

UBND các xã, thị trấn thực hiện việc thanh toán, quyết toán các công trình hoàn 

thành theo đúng quy định. 

4. Thành viên Ban chỉ đạo KCHKM huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành kế 

hoạch KCHKM bằng cấu kiện đúc sẵn năm 2021 trên địa bàn huyện. Giao Phòng 

Nông nghiệp và PTNT là đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai thực hiện hoàn 

thành kế hoạch KCHKM được giao năm 2021; tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các đơn vị liên quan căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (C/đạo);                

- Chánh, Phó VP TH UBND huyện; 

- Như kính gửi (T/hiện); 

- Chuyên viên TH NLN; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Tân 
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