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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt mức trích chi phí bảo trì  

tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2020 

 
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thuỷ lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản, kết 

cấu hạ tầng thủy lợi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 32/TTr-SNN ngày 19/3/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt mức trích chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

năm 2020 như sau: 

1. Phương pháp trích chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi:  

Thực hiện theo Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Quy định theo tỷ 

lệ % tổng chi phí sản xuất kinh doanh từ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 

thủy lợi trong 01 năm của tổ chức, cá nhân khai thác công trình”.  

2. Mức trích chi phí bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2020:  

- Mức trích áp dụng cho biện pháp tưới trọng lực và biện pháp kết hợp 

động lực và trọng lực là: 55% tổng chi phí sản xuất kinh doanh từ sản xuất, cung 

ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong 01 năm của tổ chức, cá nhân khai thác 

công trình. 

- Mức trích áp dụng cho biện pháp tưới động lực là: 56% tổng chi phí sản 

xuất kinh doanh từ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trong 01 năm 

của tổ chức, cá nhân khai thác công trình. 
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Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, 

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, KTN, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (LTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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