
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NN Cao Lộc, ngày       tháng 01 năm 2022 

V/v đăng ký, xây dựng kế hoạch tổ 

chức thực hiện Nghị quyết 

09/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 

và Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND, 

ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Để có số liệu xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-

HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về 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 Lạng Sơn; Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn về quy định mức chi thực hiện công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại 

hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sát với tình 

hình thực tế trên địa bàn huyện và đảm bảo tính khả thi. UBND huyện yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tích cực tuyên truyền tới toàn thể nhân dân trên địa bàn về Luật Thủy lợi 

ngày 19/6/2017; Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn về 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 Lạng Sơn; Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về quy định mức 

chi thực hiện công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn, kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn 

nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Thành lập, củng cố các tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định từ điều 25 

đến điều 31 của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15/5/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy 

lợi đối với các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng do huyện quản lý trên địa 

bàn xã, thị trấn và Hướng dẫn số 10/HDLN-SNN-STC, ngày 02/12/2020 của Sở 

Nông nghiệp&PTNT-Sở Tài Chính tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn liên ngành thực 

hiện Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng 

Sơn 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 Lạng Sơn và đúng quy định.  

3. Lựa chọn đăng ký các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước cần hỗ trợ trong năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 (theo 

nội dung Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh). 

Đăng ký đề nghị hỗ trợ xét nghiệm mẫu nước sinh hoạt (theo Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh). 
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Các xã, thị trấn gửi báo cáo và các văn bản liên quan đăng ký các công trình 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, xét nghiệm mẫu 

nước sinh hoạt về UBND huyện (Qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trước ngày 20/01/2022) để tổng hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2022.  

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm, tổ chức thực hiện./. 

 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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