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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 16/10/2018, Quyết định số 

06/QĐ-UBND ngày 02/01/2019, Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 29/3/2019, Quyết 

định số 1171/QĐ-UBND ngày 22/4/2019  của UBND tỉnh Quảng Nam) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Trang 

1 Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang 

trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng 

thủy sản trên đất trồng lúa 

2 

2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống 

khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 
6 

3 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho 

công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp xã 

8 

4 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi 

nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn 

vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn 

hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã thực hiện) 

10 
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Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa 

sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp 

nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa 

1. Lĩnh vực: Trồng trọt 

2. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người sử dụng đất có yêu cầu chuyển đổi chuẩn bị hồ sơ. 

- Bước 2: Người sử dụng đất, nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký chuyển đổi về Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi có đất. 

- Bước 3: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc,  kể từ khi nhận được đăng ký 

chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xác nhận “Đồng ý cho chuyển đổi” đóng dấu 

vào bản đăng ký gửi lại người sử dụng đất, vào sổ theo dõi việc sử dụng đất 

trồng lúa; Trường hợp đơn không hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải hướng 

dẫn cho người sử dụng đất, chỉnh sửa, bổ sung đơn đăng ký; 

- Bước 4: Trường hợp không đồng ý cho chuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã 

phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng đất, nêu rõ lý do. 

3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

4.1. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.  

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

5. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc. 

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không 

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   

- Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã vào Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa; 

9. Phí, lệ phí: Không quy định 
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10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; (theo Phụ lục I, 

Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện nội dung chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa quy định tại  Điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa) 

- Thông báo không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất chuyên 

trồng lúa; (theo Phụ lục II, Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện nội dung 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa quy định tại  Điều 4 của Nghị 

định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất 

trồng lúa) 

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Người sử dụng đất được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm 

hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc 

sau: 

+ Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại: không làm mất 

đi hoặc biến dạng lớp đất mặt thuộc tầng canh tác; không gây ô nhiễm, thoái 

hóa đất trồng lúa (mặn hóa, chua hóa...); không làm hư hỏng công trình giao 

thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa. 

+ Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây 

hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp 

xã (sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa). 

+ Trường hợp trồng lúa đồng thời kết hợp với nuôi trồng thủy sản, cho phép sử 

dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủy 

sản, nhưng phục hồi lại được mặt bằng khi chuyển trở lại để trồng lúa. 

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện nội dung chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa quy định tại  Điều 4 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13 tháng 4 năm 2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa. 
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PHỤ LỤC I 

MẪU ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG  

TRÊN ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 

2016  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 
.........., ngày     tháng     năm 

 

ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG 

TRÊN ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn…. 

 

1. Tên người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình: 

2. Địa chỉ: 

3. Số CMND/Thẻ căn cước……………Ngày cấp:……….. 

Nơi cấp………… 

3. Diện tích chuyển đổi … (m2, ha), thuộc thửa đất số … ,tờ bản đồ số......khu 

vực, cánh đồng...... 

4. Mục đích và thời gian chuyển đổi 

4.1. Mục đích 

- Trồng cây hàng năm: 

+ Chuyển đổi 1vụ lúa/năm: tên cây trồng…., vụ…, 

+ Chuyển đổi các vụ lúa/năm: tên cây trồng…, 

- Kết hợp nuôi trồng thủy sản: Loại thủy sản…, vụ lúa chuyển đổi…, 

4.2. Thời gian chuyển đổi: 

+ Từ ngày….tháng ….năm…. đến ngày….tháng ….năm…. 

5. Cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất 

trồng lúa./. 

  

UBND cấp xã tiếp nhận 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
Người đại diện tổ chức/hộ gia đình/cá 

nhân 
(Ký, họ tên và đóng dấu, nếu có) 
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PHỤ LỤC II 

MẪU THÔNG BÁO KHÔNG TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ  

CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19 /2016/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 6 năm 2016  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

(cấp xã) 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ………….. ..…, ngày     tháng     năm ..… 

  

THÔNG BÁO 

Không tiếp nhận đăng ký chuyển đổi  

cơ cấu cây trồng trên đất chuyên trồng lúa 

 

Căn cứ quy định tại Thông tư số /2016/TT- BNNPTNT ngày tháng năm 

2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc chuyển đổi từ 

trồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng 

lúa và các quy định khác của pháp luật liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn…….thông báo: 

Không tiếp nhận bản đăng ký chuyển đổi cây trồng trên đất chuyên trồng 

lúa nước của …(họ, tên người đại diện của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình), địa 

chỉ … 

Lý do không tiếp nhận:…………………………………………………… 

Yêu cầu ông/bà… ………..thực hiện Thông báo này và các quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./. 

  

Nơi nhận: 

- Người sử dụng đất; 

- Lưu VT. 

T/M.Ủy ban nhân dân cấp xã 
 

 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 
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Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình 

huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 

1. Lĩnh vực: Thủy lợi 

2. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nộp hồ sơ. 

+ Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã. 

+ Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ Hai đến 

thứ Sáu trong tuần (Trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định). 

- Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: 

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp 

lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

- Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt. 

+ Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều 

kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều 

kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê 

duyệt và thông báo lý do bằng văn bản. 

3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

4.1. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 

- Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ (01 (một) bộ bản giấy và 01 (một) bộ điện tử). 

5. Thời hạn giải quyết:  

- Thời hạn cấp giấy phép là 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.  

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phương án phê duyệt. 

9. Phí, lệ phí: Không  

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; khoản 3; điểm a khoản 4; điểm a khoản 5 - Điều 26,  Nghị định 

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước. 
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Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai 

cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi 

công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 

1. Lĩnh vực: Thủy lợi 

2. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nộp hồ sơ. 

+ Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã. 

+ Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ Hai đến 

thứ Sáu trong tuần (Trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định). 

- Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: 

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp 

lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề 

nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

- Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt. 

+ Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều 

kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều 

kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê 

duyệt và thông báo lý do bằng văn bản. 

3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

4.1. Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng 

hạ du đập; 

- Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 

- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ (01 (một) bộ bản giấy và 01 (một) bộ điện tử). 

5. Thời hạn giải quyết:  

- Thời hạn cấp giấy phép là 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định. 
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6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.  

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. 

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phương án phê duyệt. 

9. Phí, lệ phí: Không  

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; khoản 3; điểm a khoản 4; điểm a khoản 5 - Điều 7,  Nghị định 

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước. 
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Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi 

nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn 

vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn 

hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Ủy 

ban nhân dân cấp xã thực hiện) 

1. Lĩnh vực: Thủy lợi 

2. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nộp hồ sơ. 

+ Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để 

thực hiện xem xét thanh toán, giải ngân. 

+ Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ Hai đến 

thứ Sáu trong tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định). 

- Bước 2: Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị tổ 

chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hoặc từ chối thực hiện nếu hồ sơ không hợp lệ. 

- Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt. 

+ Ủy ban nhân dân cấp xã thanh toán nguồn vốn hỗ trợ cho người đề nghị hỗ trợ 

trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3. Cách thức thực hiện: Gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

4. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

4.1. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát 

triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; 

- Hồ sơ được phê duyệt; 

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào 

sử dụng. 

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

5. Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định. 

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân là thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở. 

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã. 



11 

 

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thanh toán giải ngân vốn hỗ trợ. 

9. Phí, lệ phí: Không quy định 

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị về việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước (có mẫu kèm theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 

16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội 

đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước). 

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Đối với Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước: 

+ Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã; 

+ Đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 3 thành 

viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng thuận 

đóng góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác 

công trình sau đầu tư. 

- Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: 

+ Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên; riêng khu vực 

miền núi từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho cá nhân được thông qua tổ chức thủy 

lợi cơ sở. 

+ Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 ha trở lên; 

riêng khu vực miền núi từ 01 ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia 

đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất; 

+ Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tưới phục vụ các loại cây trồng là cây 

trồng chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị 

trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền. 

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ 

phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 
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Phụ lục 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP  

ngày 16 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
.........., ngày.........tháng........năm........... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Về việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng,  

tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã................ 

 

 Tên tổ chức thủy lợi cơ sở/cá nhân: ............................................................ 

 Địa chỉ:....................................................................................................... 

 Điện thoại: ................................................................................................. 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân xã.....hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình...... với 

các nội dung sau: 

 1. Tên công trình: ………………………………………………………; 

 2. Chủ đầu tư:………..……………………………………………………; 

 3. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………; 

 4. Mục tiêu đầu tư…………….. 

 5. Quy mô công trình: …………………………………………..; 

 - Diện tích phục vụ tưới:…………….ha. 

 - Diện tích đất xây dựng công trình:…........m2. 

 - Thông số kỹ thuật chủ yếu. 

 6. Số đối tượng được hưởng lợi từ công trình:........................................hộ. 

 7. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình:.....................................đồng. 

 Trong đó: 

 + Kinh phí đề nghị nhà nước hỗ trợ:......................đồng, tương đương ...% 

 + Kinh phí các đối tượng hưởng lợi đóng góp:..........................đồng. 

 + Kinh phí huy động khác (nếu có): .........................................đồng. 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân xã.....xem xét giải quyết./. 

 

 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Ký và ghi đầy đủ họ tên) 

 




