
UBND TỈNH HÀ NAM  

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /HD-SNN Hà Nam, ngày        tháng 9 năm 2019 

HƯỚNG DẪN  

Thực hiện quyết định số 14/2019/UBND ngày 9/7/2019 quy định lập, cấp 

phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam  

I. Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Luật thuỷ lợi số 08/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 

19/6/2017; 

- Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; 

- Căn cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 9/7/2019 quy định lập, 

cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

II. Nội dung điều tra 

- Điều tra diện tích đất nông nghiệp để sản xuất cây lương thực, bao gồm: 

+ Toàn bộ diện tích giao để sản xuất cây lương thực, bao gồm cả đất 

được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất; 

+ Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong 

năm, diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm bao gồm 

đất có quy hoạch, kế hoạch trồng ít nhất một vụ lúa trong năm hoặc diện tích đất 

có quy hoạch, kế hoạch trồng cây hàng năm nhưng thực tế có trồng ít nhất một vụ 

lúa trong năm. 

- Điều tra diện tích đất nông nghiệp sử dụng trong hạn mức để trồng rau, 

màu, mạ, cây công nghiệp ngắn ngày; cây vụ Đông; cây ăn quả, hoa, cây dược 

liệu, cây công nghiệp dài ngày; nuôi trồng thủy sản. 

- Điều tra diện tích tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng 

nội thị. (Diện tích này sử dụng kết quả đã điều tra). 

III. Các biểu mẫu điều tra  

(Có biểu mẫu kèm theo) 

- Phần diện tích trong vùng: từ Biểu 1 đến Biểu 5, Biểu 8, 9. 

- Phần diện tích ngoài vùng: Biểu 1, 6, 7. 

IV. Thực hiện điều tra 

1. Đối với phần diện tích trong vùng 

- UBND xã chỉ đạo các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) 

chủ trì thực hiện điều tra, phối hợp với cụm thủy nông lập bảng kê diện tích từng 

hộ theo Biểu 1, gửi Công ty KTCTTL (Xí nghiệp thủy nông) để tổng hợp. 



- Công ty (Xí nghiệp thủy nông) chủ trì, phối hợp với các HTXDVNN, 

UBND xã, Phòng Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị liên quan điều tra, lập các 

Biểu 2, 3, 4, 5. Sau đó gửi Biểu 4, 5 về Ủy ban nhân dân huyện để tổng hợp. 

- Công ty KTCTL tổng hợp Biểu 8, 9 gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT, 

Sở Tài chính. 

- UBND huyện kiểm tra, tổng hợp Biểu 4, 5 gửi về Sở Nông nghiệp & 

PTNT, Sở Tài chính để tổng hợp chung toàn tỉnh. 

2. Đối với phần diện tích ngoài vùng 

- UBND xã chỉ đạo các HTXDVNN phối hợp với các đơn vị liên quan 

điều tra Biểu 1, 6. 

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan điều tra, lập Biểu 7 và gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài 

chính để tổng hợp chung toàn tỉnh. 

V. Thời gian thực hiện 

 Các địa phương, đơn vị chủ động triển khai, thực  hiện và gửi kết quả về 

Sở Nông nghiệp & PTNT trước ngày 30/10/2019. 

Nơi nhận:                                                                          

- Như kính gửi;  

- Lưu: VT, TL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Minh Tiến 
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