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KẾ HOẠCH 

Bàn giao các công trình hồ chứa lớn và vừa trên địa bàn huyện cho  

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Sông Mã quản lý, khai thác 
 

 

Thực hiện Công văn số 10064/UBND-NN ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc bàn giao các hồ chứa lớn và vừa cho Công ty TNHH một thành 

viên Khai thác công trình thủy lợi quản lý, khai thác. Công văn số 1497/UBND-NN 

ngày 28 /8/2020 của UBND huyện Vĩnh Lộc về việc bàn giao các hồ chứa lớn và 

vừa cho Công ty TNHH một thành viên Nam sông Mã quản lý, khai thác.  

UBND huyện ban hành kế hoạch bàn giao 05 công trình hồ chứa lớn và vừa 

trên địa bàn cho Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam sông Mã quản lý, 

khai thác, gồm: Hồ Đá Kẽn, Hồ Rát (Xã Vĩnh Thịnh), hồ Đồng Mực (xã Vĩnh 

Hùng), hồ Hón chè (xã Vĩnh Hưng), hồ Mang Mang (xã Vĩnh Phúc) cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích. 

Bàn giao các công trình hồ chứa thủy lợi lớn và vừa do địa phương quản lý 

cho Công ty khai thác công trình thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, phù hợp 

với quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Yêu cầu. 

Việc bàn giao phải được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và đúng quy định của 

pháp luật. 

II. NỘI DUNG. 

1. Bàn giao hồ sơ quản lý và hiện trạng công trình. 

1.1. Chủ tịch UBND các xã có công trình bàn giao chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban cấp huyện, Giám đốc Hợp tác xã DV nông nghiệp đang quản lý, khai 

thác công trình hồ chứa chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế - kỹ 

thuật và các nội dung liên quan (có danh mục kèm theo) để cung cấp cho Công ty 

TNHH một thành viên Thủy lợi Nam sông Mã. 

1.2. Bàn giao trên thực địa. 

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, gồm: 

+ Kiểm tra, đánh giá hiện trạng của đập ngăn nước (đập chính, phụ); 

+ Tràn xả lũ; 

+ Cống lấy nước, cống xả cát (nếu có). 

- Hiện trạng diện tích tưới, tiêu của công trình. 

- Hiện trạng đất đai của công trình. 

 

 



2. Thời gian thực hiện. 

- Từ ngày 9/9 - 15/9/2020, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế - 

kỹ thuật của các công trình bàn giao (nếu có). 

- Từ ngày 21/9 - 22/9/2020, tổ chức bàn giao tại thực địa (có lịch kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT:  

Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tham mưu, hướng dẫn 

UBND các xã, các đơn vị liên quan thực hiện công tác bàn giao tài sản theo quy 

định. 

3. UBND các xã 

Chủ tịch UBND các xã có hồ chứa nêu trên cử cán công chức Địa chính cung 

cấp hồ sơ đất đai liên quan đến các công trình bàn giao, Giám đốc các Hợp tác xã 

DV nông nghiệp đang quản lý khai thác các công trình hồ chứa phối hợp với Công ty 

TNHH một thành viên Thủy lợi Nam sông Mã cung cấp hồ sơ pháp lý, hồ sơ kinh tế 

- kỹ thuật và các nội dung liên quan (theo danh mục gửi kèm). 

4. Công ty TNHH  một thành viên Nam sông Mã chi nhánh Vĩnh Lộc:  

Chủ động phối hợp với các phòng, ban cấp huyện, UBND các xã xác định giá 

trị tài sản, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bàn giao công trình đảm 

bảo quy định, thống nhất báo cáo UBND huyện trước khi bàn giao. 

Căn cứ Kế hoạch này yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, Trưởng phòng, đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện bàn giao các công trình hồ chứa đảm bảo đúng quy 

định./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Phòng: NN&PTNT; 

- Công ty TNHHMTV Nam sông Mã; 

- UBND các xã: Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng, 

Vĩnh Hùng và Vĩnh Thịnh; 

- Lưu: VT, NN.                                                                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Việt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỊCH TỔ CHỨC BÀN GIAO CÁC CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA 

 

TT Thời gian Địa điểm Thành phần tham gia Ghi chú 

1 
Buổi sáng ngày 

21/9/2020 

Công trình hồ Hón Chè- 

xã Vĩnh Hưng 

- Đại diện lãnh đạo huyện 

- Ông: Lê Văn Tiến - TP NN&PTNT 

- Bà: Nguyễn Thị Thuận – CV phòng NN&PTNT 

- Lãnh đạo UBND, CC Địa chính xã Vĩnh Hưng; 

- Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Công ty TNHHMTV Thủy lợi Nam sông Mã 

 

2 
Buổi chiều ngày 

21/9/2020 

Công trình hồ Mang 

Mang - Xã Vĩnh Phúc 

- Đại diện lãnh đạo huyện 

- Ông: Lê Văn Tiến - TP NN&PTNT 

- Bà: Nguyễn Thị Thuận – CV phòng NN&PTNT 

- Lãnh đạo UBND, CC Địa chính xã Vĩnh Phúc 

- Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam sông Mã 

 

3 
Buổi sáng ngày 

22/9/2020 

Công trình hồ Đồng 

Mực - Xã Vĩnh Hùng 

- Đại diện lãnh đạo huyện 

- Ông: Lê Văn Tiến - TP NN&PTNT 

- Bà: Nguyễn Thị Thuận – CV phòng NN&PTNT 

- Lãnh đạo UBND, CC Địa chính xã Vĩnh Hùng 

- Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam sông Mã 

 

4 
Buổi chiều ngày 

22/9/2020 

Công trình hồ Đá Kẽn, 

hồ Rát- Xã Vĩnh Thịnh 

- Đại diện lãnh đạo huyện 

- Ông: Lê Văn Tiến - TP NN&PTNT 

- Bà: Nguyễn Thị Thuận – CV phòng NN&PTNT 

- Lãnh đạo UBND, CC Địa chính xã Vĩnh Thịnh 

- Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam sông Mã 
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