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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
về Chỉ tiêu 3.1 tiêu chí thủy lợi năm 2018
Thực hiện Công văn số 167 /SNN-CCTL ngày 18/02/2019 của Sở Nông
nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng
nông thôn mới về Chỉ tiêu 3.1 tiêu chí thủy lợi năm 2018.
UBND huyện Văn Quan báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới về Chỉ tiêu 3.1 tiêu chí thủy lợi năm 2018 trên địa bàn huyện
như sau:
1. Việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện
Để từng bước hoàn thành Chỉ tiêu 3.1 tiêu chí thủy lợi, nâng cao hiệu quả
tưới của kênh mương nội đồng. Hàng năm UBND huyện Văn Quan đã ban hành
kịp thời về cơ chế điều hành tổ chức thực hiện việc hỗ trợ vật tư, vật liệu… cho
phong trào RQĐX làm giao thông, thuỷ lợi.
(Biểu số 1 kèm theo báo cáo).
2. Tình hình phân bổ và kết quả thực hiện kế hoạch vốn năm 2018
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tưới của các công trình thủy lợi, nâng số xã đạt
tiêu chí 3.1 về thủy lợi. Trong năm 2018 huyện Văn Quan đã bố trí lồng ghép các
nguồn vốn để thực hiện tu sửa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình thủy lợi trên địa
bàn huyện.
- Tổng kế hoạch phân bổ vốn năm 2018 là: 4.961,62 triệu đồng. Trong đó:
+ Vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình MTQG XDNTM: 600 triệu đồng.
+ Vốn hỗ trợ đất trồng lúa: 3.172,0 triệu đồng.
+ Vốn sự nghiệp thủy lợi: 651,901 triệu đồng.
+ Vốn cấp bù giá dịch vụ công ích thủy lợi: 537,719 triệu đồng.
- Thực hiện tu sửa, nâng cấp, xây dựng mới 09 công trình. Trong đó:
+ Sửa chữa, nâng cấp: 05 công trình.
+ Xây dựng mới: 04 công trình (Kiên cố hóa kênh mương: 02 công trình;
xây dựng trạm bơm: 02 công trình).
(Có biểu số 2 kèm theo).
3. Kết quả thực hiện tiêu chí thủy lợi
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, sự vào
cuộc của các ban ngành đoàn thể, cơ quan chuyên môn; sự nỗ lực thực hiện của
UBND các xã và việc triển khai thực hiện có hiểu quả nguồn vốn được phân bổ
cho việc tu sửa, nâng cấp các công trình thủy lợi nhỏ, kênh mương nội đồng. Trong

năm 2018 trên địa bàn huyện có 08 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi; nâng tổng số xã
đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi trên địa bàn huyện là 20/23 xã.
Năm 2019 huyện phấn đấu 01 xã (Xã Vĩnh Lại) đạt tiêu chí thủy lợi, nâng
tổng số xã đạt tiêu chí lên 21/23 xã.
(Có biểu số 3 kèm theo)
4. Tình hình thực hiện tiêu chí thủy lợi trên địa bàn các xã
Nhận thức được vai trò của tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới,
trong những năm qua UBND huyện đã ưu tiên hỗ trợ vật tư, vật liệu, xi măng giúp các
xã đẩy mạnh chương trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng; cùng với đó là Chỉ chị
phát động phong trào RQĐX của Chủ tịch UBND huyện đã tác động đến các tầng lớp
Nhân dân trên địa bàn huyện tham gia phong trào. UBND các xã trên địa bàn huyện đã
tổ chức lễ phát động phong trào RQĐX, tiến hành phát quang, nạo vét kênh mương,
xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ, bê tông hóa kênh mương nội đồng, từ đó từng
bước nâng cao hiệu quả tưới của các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Đến hết
năm 2018 tỷ lệ diện tích đất SXNN được tưới tiêu chủ động bởi công trình thủy lợi trên
địa bàn huyện là 82,98%; số xã đạt chỉ tiêu 3.1 là 20 xã.
(Có biểu số 4 kèm theo)
5. Những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện tiêu chí Thuỷ lợi.
- Hiện nay cơ quan chuyên môn đang thiếu biên chế làm công tác thuỷ lợi
nên trong quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn;
- Là một huyện nghèo 30a của tỉnh, nguồn ngân sách huyện còn hạn chế,
hàng năm bố trí vốn cho sự nghiệp thủy lợi còn ít, nguồn ngân sách cấp trên phân
bổ cho thực hiện tiêu chí còn thấp so với nhu cầu thực tế; do đó khó khăn trong
việc triển khai nâng cấp, tu sửa, xây dựng mới các công trình thủy lợi.
- Công tác tổ chức tập huấn về phòng chống thiên tai đến các xã, các thôn,
bản còn hạn chế, chưa thường xuyên.
6. Một số kiến nghị, đề xuất trong việc thực hiện tiêu chí Thuỷ lợi:
- Đề nghị cấp trên xem xét tăng nguồn vốn phân bổ Chương trình MTQG
NTM cho tiêu chí thủy lợi.
- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về phòng chống thiên tai cho các
xã, các thôn bản trên địa bàn huyện.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới về lĩnh vực Thuỷ lợi năm 2018./.
Nơi nhận:
- Chi cục Thủy Lợi tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.
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