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             DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành mức hỗ trợ đầu tư hệ thống thu, trữ nước tạo nguồn và hệ thống 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

KHÓA ... KỲ HỌP THỨ... 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

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

phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới nước tiên 

tiến, tiết kiệm nước; 

Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       /     /2021 của UBND tỉnh về đề 

nghị ban hành mức hỗ trợ đầu tư hệ thống thu, trữ nước tạo nguồn và hệ thống 

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025; Báo 

cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại 

biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Ban hành mức hỗ trợ đầu tư hệ thống thu, trữ nước tạo nguồn và hệ 

thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Gồm các nội dung 

như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

a) Tổ chức thủy lợi cơ sở; 

b) Cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; 

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tới quản lý, khai thác, đầu tư hệ 

thống thu, trữ nước tạo nguồn và hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

2. Các nội dung và mức hỗ trợ như sau 



2.1 Mức hỗ trợ cho đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước, tạo nguồn 

a) Hỗ trợ 100% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công đối với tổ chức đầu 

tư xây dựng hệ thống thu, trữ nước tạo nguồn ở địa bàn các xã, thôn bản đặc biệt 

khó khăn; xã biên giới thuộc diện đầu tư Chương trình 135; 

b) Hỗ trợ 80% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công đối với tổ chức đầu tư 

xây dựng hệ thống thu, trữ nước tạo nguồn ở địa bàn các xã, thôn, bản còn lại; 

c) Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước được miễn tiền 

thuê đất khi nhà nước cho thuê đất xây dựng công trình; 

d) Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ theo nội dung này phải đáp ứng các điều 

kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ. 

2.2 Mức hỗ trợ đầu tư hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 

a) Hỗ trợ 50% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị để đầu tư xây dựng 

hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng nhưng không quá 40 triệu 

đồng/ha; 

b) Hỗ trợ 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng nhưng không quá 10 triệu 

đồng/ha; 

c) Hỗ trợ 50% chi phí tính toán chế độ tưới, mua sắm trang thiết bị và phần 

mềm điều khiển thông minh, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/hệ thống; 

d) Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ theo nội dung này phải đáp ứng các điều 

kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 

năm 2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

và tưới nước tiên tiến, tiết kiệm nước. 

2.3 Nguồn vốn thực hiện 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện chính sách thông qua các chương 

trình, dự án trực tiếp hoặc lồng ghép trong các chương trình, dự án có liên quan; 

- Ngân sách tỉnh và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương. 

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XVI, Kỳ họp 

thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2021 và có hiệu lực từ ngày …tháng … 

năm 2022./. 
Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp; 

- TT: TU, HĐND,UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ và các Đoàn thể; 

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP; 

- Công báo Lào Cai; 

- Báo Lào Cai; 

- Lưu: VT. 
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