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S& 4Lj'12020/QD-UBND Vrnh Phic, ngày3 'fthángfJnam 2020 

QUYETOTh[H 
A A •A Ban hanh Quy d!nh  ye trinh tir, thu tiic, ho so' thyc hiçn Ngh quyet 

s 06/20201NQ-HDND ngày 17/7/2020 cüa HDND tinh v h trçr 
tin sfr diing san phm, djch viii thüy kyi ni dng 
trên dja bàn tinh Vinh Phüc giai don 2021-2025 

C€ ( 2L A A 

UY BAN NTJAN DAN TINTI VINH PHUC 

Can cz Lugt T chi-c chInh quyn dja phwo'ng ngày 19/6/2015, 
Can c& Lugt Ban hành van bàn quyphçim pháp lut ngày 22/6/2015, 
Can ct Lutt Thüy lcri ngày 19/6/2 01 7, 
Can ci Nghj quylt so' 06/2020/NQ-HDND ngày 17/7/2020 cia Hç3i dng 

nhán dan tinh Jinh Phic ye hO ti-cl tiên th dyng san phâm, djch vy tlu'iy lcri nç5i 
dOng ti-en dja bàn tinh Vinh Phic giai doçin 2021-2025; 

Theo d nghj cza S& NOng Nghip và Phát trie2n nOng thOn tgi T& trInh so' 

311/TTr-SNN&PTNT ngày 25/12/2020, Báo cáo két cjuá thâm djnh dir tháo van 
ban quy phgm pháp luct sO 2 72/BC-STP ngày 04/12/2020 cia S& Tu'pháp. 

QUYET DIINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy djnh v trInh tir, thñ 
t1c, ho so th1rc hin Nghj quyêt so 06/2020/NQ-HDND ngày 17/7/2020 cüa 
HDND tinh ye h trçi tiên si'r dung san phâm, djch vii thUy lçii ni dông trên 
dja bàn tinh VTnh Phüc giai don 202 1-2025". 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tir ngày 15 tháng 01 nm 2021. 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S&: Nông nghip và Phát 

triên nông thôn, Kê hoch và D.0 tu, Tài chInh, Kho bc Nba nuâc tinh; Thu 
trithng các s&, ban, ngành có lien quan; Chu tjch UBND các huyn, thành 
phô; Chu tich UBND các xã, phithng, thj trân; ChCi tjch các Cong ty TN}IH 
MTV thüy lçii: Lin Son, Lp Thch, Tam Dâo, Phiic Yen và Thu truOng các 
tO chirc, cá nhan có lien quan can cir Quyêt djnh thi hành./. 

Noinhmn: 
- Van phông ChInh phü; 
- B Nong nghip và Phát trién nông thôn; 
- Ciic KTVB QPPL — BO Tix phap; 
- TT Tinh üy, U FIUND tinh; 
- CT, CPCT UBND tinh; 
-NhuDiu2; 
- Uy ban MTTQ VN tinh và các doãn the tinh; 
- Doàn DBQH và HDND tinh; 
- Các s&, ban, nganh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- IJBND các xâ, phirông, thj trân; 
- Báo VP, Dài PTH tinh; Cong HUT tinh, 1TB tinh; 
- CV: NCTH; 
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U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH VINH PHUC Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

QUY D!NH 
V trinh ttr,  thu ttic, h so' thic hin Nghj quyt 

s 06/2020/NQ-HEDND ngày 17/7/2020 cüa HOND tinh v h trçr 
tin sfr dijng san phâm, djch viii thüy Içri ni ding 
trên dja bàn tinh Vinh PhIic giai doin 2021-2025 

It-' 
(Ban hành kern theo Quyet djnh so 4L/./2020/QD UBND ngay/J1/ 2020 

cüa UBND tinh Vinh Phic) 

Chtro'ng I 

QUY DINH CHUNG 

Diu 1. Phm vi và di ttrçrng áp dtjng 

1. Pham vi diu chinh: Quy dinh nay hung din trInh tir, thu tiic, h si 
thirc hin Nghj quyêt so 06/2020/NQ-HDND ngày 17/7/2020 cüa HDND tinh 
ye h trçl tiên s'i dçing san phâm, djch vii thüy lçii ni dông trên dja bàn tinh 
Vinh Phiic giai don 202 1-2025. 

2. Di tuçlng áp ding: Các ca quan quàn l nhà nuóc, các t chi'rc, cá 
nhân lien quan den cong tác quàn 15', khai thác cong trInh thüy igi ni dOng 
và các h gia dInh, Ca nhân sir dung san phâm, djch vi thüy igi ni dông trén 
ctja bàn tinh. 

Biu 2. Ngtrôi dung nurc, ti din h dñng niró'c 

H dung nuâc là các h gia dInh, cá nhan sir diving rnxâc tr sau h thng 
kênh ni dông. 

Các cá nhân, hO gia dInh sü dyng san phrn, djch vçi thüy igi có th üy 
quyên bang van bàn cho Tru&ng thôn, to tru&ng to dan phô di din cho mInh 
thirc hin vic k5' hçip dông và nghim thu, thanh 15' hcrp dông sü diing san 
phâm, djch vii thüy lçii theo quy djnh cüa BO lu.t dan str. 

Chtro'ngll 
TRINH TIX BANG K, xAc NIL4N, PilE DUYT KHOI LIf(NG, DIIN 
TICH S13' DVNG  DICH VU THUY LO'I VA K' HP BONG THC HIN 

Biu 3. Bang k5' k hoch sfr dyng, xác nhn và phê duyt di ttrqng, 
din tIch thrçrc h trçr tin sfr dujng san phâm, djch viii thüy hyi nOi  dng 

1. Däng k5' k ho.ch sü ding san phm, djch vi thüy lqi nOi  dông: Dâu 
môi vi, các hO dung nithc theo quy djnh tai  Diêu 2 co trách nhim däng k5' kê 
hoach sü diing san phâm, djch vi thüy lçii nOi  dông ye U5' ban nhân dan cap xã 
và các tO chüc, Ca nhân quãn 15', khai thác cOng trInh thüy lçii nOi  dông. 



2. Xáe nhn di tugng, diên tIch, khi lugng tui, tiêu di.rgc ho trg tiên sr 
ding san phâm, djch vii thüy lçii ni dông: 

a) Cp xã: Trên ea sO däng k9 cüa các h dung nu&e, Üy  ban nhân dan 
cap xã can c1r ban dO giãi thira, tInh hInh thçre tê cüa da phuang xác nhn dôi 
tugng và din tIch dirge h trg tiên sà d1ng san phâm, djch vi thüy igi ni dông 
trên dja bàn và tong hçip gi'ri U' ban nhân dan cap huyn. 

b) Cp huyn: Trên Co sâ báo cáo cüa Uy ban nhân dan cpxa, Uy ban 
nhân dan cap huyn xem xét, xác nhn dôi ti.rçing, din tIch dirge hO trg tiên sü 
diing san phâm,djch vii thüy igi ni dông trên dja bàn, tong hqp, gui S Nông 
nghip và Phát triên nOng thôn. 

c) Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn: Tng hqp chung toàn tinh, 
trInh Uy ban nhân dan tinh phê duyt khôi lucmg cong vic, din tIch dirge ho 
trg tiên sir dung san phâm, djch vii thUy igi ni dOng. 

Vic 1p danh sách và xáe nh.n di tuqng, din tIch dirge h trg tin si:r 
dng san phâm djch vii thüy igi ni dOng den h gia dInh, cá nhân dung nrnic 
dirge thrc hin mt lan vào nàm dâu thirc hin (näm 2021). Cáe näm sau, trén co 
sà diên tIch, doi tucing eüa näm truc các trung thôn, tO trithng to dan phô xác 
djnh nhttng dôi tuqng có thay dôi tang, giám (nêu co) l.p darih sách gth Uy ban 
nhân dan cap xä xem xét tong hçip giri Uy ban nhân dan cap huyn xem xét, tong 
hqp gui S Nông nghip và ,phát triên nông thôn dê tong hqp chung toàn tinh. 
Tri.thng hçrp näm 2021 eáe to ehüc thüy igi co s& ehiza thành lap, Uy ban nhãn 
dan cap xã eó the su dyng danh sách xác nhn dôi tirqng, din tIch dã dirge ho 
trg tiên sü d%ing san phâm djeh vi thüy igi den hO gia dInh, cá nhân do eáe Cong 
ty TNIHIH mOt  thành viên thüy igi thire hin näm 2018 và trInh phê duyt diêu 
chinh eho phü hqp vi thre tê. 

3. H so trInh phê duyêt khi krgng, din tIeh h trg tiên sü ding san 
phâm, djch vij thüy igi nOi  dông gôm: 

a) Närn du thrc hin (näm 2021): Bang kê di tugng, cong vic và din 
tIeh dirge ho trg tiên s'Cr dicing san phâm, djch vii thüy igi nOi  dOng eó xáe nhn 
cüa Uy ban nhân dan cap huyn. 

b) Các näm sau: Bang ké thng, giâm (nu eó) di tuçmg, cOng vice  và din 
tIch dirge ho trg tiên s1r ding san phâm djeh vi thüy igi nOi  dông eó xáe nhn 
eüa Uy ban nhãn dan cap huyn. 

c) To trInh d nghj phé duyt khi hrqng cOng vic cOng vice và din tIch 
dirge ho trg tiên su ding san phâm, djch v thüy igi nOi  dông. 

ThOi gian giri SO NOng nghip và phát trin nOng thôn truOc ngày 30/9 
näm trithe nãm ké hoach. 

Diu 4. Hqp thng, nghim thu, thanh 1 hçrp ding sfr ding san phm, 
djch vi thily lçri ni dng 

Dâu các vi, trên co sO dng k k hoach tuOi, tiêu, cp nuc cUa cáe hO 
dung nuOc, các tO chüc, eá nhan khai tháe cong trInh thüy igi nOi  dOng thrc hin 
k h dông cung cap san phâm, djch vi thüy igi nOi  dOng vOi các eanhãn, hO 
gia dInh dung nirOc ho.e ngirOi dai  din hO dung nirOc quy djnh tai  Diêu 2 Quy 
djnh nay. 
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Cu6i mi vii các h dung nixot, dai  din h dung nuóc thirc hin nghirn 
thu, thanh 1 hqp dông sir ding san phâm, djch vii thüy lçii ni dông vth các to 
chüc, cá nhân khai thác cong trInh thiy lçii ni dông. 

Chirong ifi 
TR!NH TII THU T1JC LIP DV TOAN, CAP PHAT, THANH QUYET 
TOAN KINH PH! HO TR TIEN SIT DVNG  SAN PHAM DCH VJ 

THUY Lfl NQI BONG 

Diu 5. Lp dir toán 

1. Vic 1p d toán và giao dir toán kinh phi h trq sü dmg san phm, djch 
vi thüy lcd ni dng thirc hin theo quy djnh cUa Lu.t ngân sách nhà nuóc, các 
van bàn huàng dn Lut. 

2. Cos1.pdrtoán 

a) Khi lucmg: Là din tIch tithi, tiêu, cp nurc duçic Uy ban nhân dan tinh 
quyt djnh theo Diu 7 Quy djnh nay. 

b) Don giá: Là giá ciii th san ph.m, djch v11 thüy lcd ni dng do Uy ban 
nhân dan tinh quyt djnh. 

3. L.p dir toán: Các t chüc, Ca nhân quàn iS', khai thác cong trInh thüy lçii 
ni dng l.p dr toán cüa don vj 

Diu 6. Tong hç'p di toán 

Các t chüc, cá nhãn quãn iS', khai thác cong trInh thüy lçii ni dng có 
trách nhim gui dir toán cüa don vj tth Uy ban nhân dan cp xL US'  ban nhân 
dan cp xà xem xét, tng hqp dir toán cüa các t chüc, cá nhân quail iS', khai thác 
cong trInh thüy lçii thuc dja bàn quãn iS' gri Uy ban nhân dan cp huyn. Phông 
Nông nghip và phát trin nông thôn (kinh t) thuc Uy ban nhân dan cp huyn 
xem xét, tng hçip dir toán cüa các xã, phu&ng, thj trn trên dja bàn gui phông 
Tài chInh- Kê ho.ch, tng hçip vào di.r toán ngãn sách cp huyn, báo cáo Uy 
ban nhân dan cp huyn giri S& Nông nghip và phát trin nông thôn xem xét, 
thng hcip chung và gi'ri S& Tài chInh d tng trong dr toán ngân sách tinh. 

Diu 7. Cp phát, thanh toán 

1. Thanh toán, c.p kinh phI di vâi phuong thüc dt hang 

a) Ngay sau khi hçip dng dt hang di.rcic kS',  co quan d.t hang thirc hin 
t.m irng 60% kinh phi theo hqp dng cho don vj nhn dt hang. Sau khi có báo 
cáo tInh hInh thirc hin hçip dng dt hang dat  60% giá trj hçip dng, co quan d.t 
hang tam  1rng tip 30% giá trj hçip dng, 10% kinh phi con lai  dirge cap phát 
thanh toán sau khi hçip d6ng duqc nghim thu, thah iS'. 

b) H so d nghj c.p phát kinh phi: Cong van d nghj cp phát kinh phi; 
quyt djnh giao dir toán; bàn sao hçip dng d.t hang; báo cáo tInh hInh thtrc hin 
hcip dng dt hang cüa don vj nhn d.t hang. 
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2. Thanh toán, cp kinh phi d& vói phizcing thirc du thu 

a) Ngay sau khi hçip dng nhn thu ducick, cci quan giao thu tm 1rng 
50% kinh phi theo hqp dông cho don v nhn thâu. Sau khi có báo cáo tInh hInh 
thrc hin hqp dông vâi khôi 1iiçng dä thirc hin d,t 60% giá trj nhn thâu, co 
quan giao thâu i'rng tiêp 40% kinh phi theo hqp dông, 10% kinh phi con lai  ducic 
cap phát thanh toán sau khi hçp dông dugc nghim thu, thanh 1. 

b) H so d nghj cp phát kinh phi: Cong van d nghj cp phát kinh phi; 
bàn sao Hçp dông nhn dâu thâu, biên bàn nghim thu khôi luçmg theo giá tn 
nhn dâu thâu, báo cáo tInh hInh thirc hin HçTp dông. 

Diu 8. Quyt toán kinh phi 

1. Vic quyt toán kinh phi h trg si'r diing san phm, djch vi thüy lcii ni 
dông thirc hin theo quy dnh cüa Luat  ngân sách nhà nuóc, các vri bàn hrnng 
dan Luât. 

2. Các t chirc, cá nhan khai thác cong trInh thüy lçii ni dông phài có day 
dü các chirng tir dê lam can cü thanh, quyêt toán (bàn sao có xác nhn sao y bàn 
chinh cüa to chtrc, cá than khai thác cOng trInh thüy 1çi ni dOng): 

a) HçTp dng cung cp, si:r ding san phrn, dch vi cong thüy 1çi ni dng; 

b) Biên bàn nghim thu, thanh 1 Hqp dng str dyng san phm, djch V11 

thüy lqi ni dông; 

3. Co quan dt hang, du thAu thirc hin quyt toán kinh phi vOl các t 
chüc, Ca nhân khai thác cong trInh thüy lçi ni dOngvà quyêt toán kinh phi ngân 
sách nhà nuOc theo quy djnh hin hành. 

4. PhOng Tài chInh — K hoach cp huyn tng hgp, quy& toán kinh phi vOl 
co quan dt hang, dâu thâu, báo cáo Uy ban nhân dan cap huyn giri kêt qua ye 

S& Nông nghip và phát triên nông thôn, Sà Tài chInh dê tOng hçrp chung. 
., , . . .) ., Then 9. Xir ly thira, thien kinh phi ho trq tien sir diing san pham, d!ch 

vi thüy lçri ni dng 

Hang närn, sau khi quyt toán kinh phi h trçi si:r diing san phm, djch viii 
thüy lçii ni dông duçic co quan có thâm quyên phê duyt nêu sO kinh phi duqc 
cap lan han sO kinh phi dugc ho trq theo quyêt toán thI phài np trã ngân sách 
nhà ni.râc phân chênh lch; nêu sO kinh phi duc cap thâp han so kinh phi duc 
ho trçi theo quyêt toán thI sê duoc ngân sách cap bô sung theo quy dinh. 

Chtro'nglV 

TO CH1J'C THUC HIN 

EDiu1O.Côngtácbáocáo 

1. Cui các vi và cui näm, th chirc quàn 1, khai thác cong trInh thüy lçii 
phài có báo cáo tInh hInh thirc hin nhim vi vOl Uy ban nhân dan cap huyn ye 

cong tác quàn 1, khai thác các cong trInh thüy lçii duqc giao quàn l, khai thác 
và tInh hInh sr diing kinh phi h trç tiên sir dting san phâm, dch vi thüy lqi ni 
dOng cüa don vj. 
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2. Uy ban nhân dan cp huyên tng h9p, báo cáo tInh hInh quán 1, khai 
thác cong trInh thüy igi di.rçic giao quán 1 trên dja bàn cung cap san phâm, djch 
vçi thüy lçii gui Sà Nông nghip và phát triên nông thôn, Sà Tài chInh dê theo 
dôi, chi dao.  Thii gian: Viii Chiêm tnric nay 30 tháng 6, Vi Müa tnrâc ngày 30 
tháng 9 nm truâc nàm kê hotch. Vii Dông và Ca näm truâc ngày 31 tháng 01 
näm sau näm kê hoach. 

Diu 11. Trách nhim cüa các co quan, do'n vj 

1. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 

a) Xem xét, tng hçip trInh Uy ban nhãn dan tinh phê duyt khi luçing, 
din tIch ducic ho trçi tiên sü dung san phârn, djch vçi thüy lqi ni dông trên dja 
bàn toàn tinh (cac näm sau chi phê duyt khôi luqng tang giàm). 

b) Chü trI, phi hçip vth các cci quan, dan vj lien quan htthng dk các 
huyn, thành phô sir diing kinh phi h trçl tiên sCr diing san phâm, dlch  vi thüy 
igi ni dông theo quy djnh. 

c) ChU trI, phi hqp vâi các ca quan, dan vj lien quan kim tra, thanhtra 
thungxuyên hoc dt xuât vic quán 1, khai thác cong trInh thüy lçii ni dông 
cung cap san phâm, djch vi thüy igi và vicsü diing kinh phi ho trçr tiên sü diing 
san phâm, djch vi thüy lçii ni dOng cUa các to chrc, Ca nhân quân li', khai thác 
cong trInh thüy 1çi ni dOng trên dja bàn tinh. 

2. Sâ Tài chInh 

a) Tng hqp dir toán kinh phi h trg tin su ding san phm, djch vi thüy 
lcd ni dông cüa các huyn, thành phô trong dir toán ngãn sách tinh trên cci s& 
tong hcTp cUa Si Nông nghip và Phát triên nông thôn. 

b) Phi hçip vOi Sâ NOng nghip và Phát trMn nOng thôn hithng dn Uy ban 
nhân dan cap huyn, các to chüc, Ca nhân khai thác cong trinh thüy lçii ni dông thu 
tiic hçip dông, thanh toán, quyêt toán nguOn kinh phI ho trq theo quy djnh. 

c) Thirc hin hoc phi h9p vâi các cci quan, dan vj lien quan kiêm tra, 
thanh tra thuông xuyên ho.c dt xuât vic su diing kinh phi ho trq tiên sü diing 
san phâm, dch vii thüy lçii ni dOng cüa các cci quan dan vj. 

3. Uy ban nhân dan cp huyn 

a) Quyt dnh phuang thüc giao quàn l, khai thác Cong trinh thüy lqi trên 
dja bàn theo quy dnh cüa Lut Thüy igi, Nghj djnh sO 32/2019/ND-CP ngày 
10/4/2019 cüa ChInh phü "Quy djnh ye giao nhim v1i, dt hang hoc dâu thâu 
cung cap san phâm, djch vt cong su dicing ngân sách nhà nuóc tr nguôn kinh phi 
chi thuông xuyen" và các quy djnh khác lien quan. 

b) Chi do các xã:T chuc thüy lcd cci s& k kt hçip dng, nghim thu và 
thanh l hçip dông cung cap san phâm, djch vii thüy lcd den diem giao nhn v&i 
các Cong ty TNH}T MTV thüy lcd lien quan; k1 hçp dong cung cap san phãm 
djch vii thüy lcd vói các h dung rnthc (hoc di din) và thrc hin nghim thu, 
thanh l hcip dông theo quy dnh. 

c) Hang nam, thrc hin tng hçip, xác nhn di tuçing, din tich duçic h 
trçi tien su dmg san phâm, dch vi thüy lcd ni dOng trên dja bàn gui Si Nông 
nghip và phát triên nOng thOn. 
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d)Tng hqp dix toán kinh phi h trçi ti&n sfr ding san phrn, djch vçi thüy 
1i ni dông cüa cap xä trên dja bàn huyn. 

e) Thirc hin hoc phi hçp vi các cci quan, dan vj lien quari kim tra, 
thanh tra thi.thng xuyên hoàc dt xuât vic sü dicing kinh phi ho trq tién s1r d%lng 
san phâm, djch vi thüy lçii ni dông cüa các to chüc, cá nhân quail 1, khai thác 
cong trInh thüy lçi ni dông. 

4. Uy ban nhân dan cp xã 

a) Xác nh.n, thng hqp d,i tuçing, din tIch duçic h trçl tin sir ding san 
phârn, djch vi thüy lçiini dông trén dja bàn theo dê nghj cüa các h dung nu&c 
gi'Ii Uy ban nhân dan cap huyn. 

b) Phi hçip vâi các ca quan, &m vi lien quan trong cong tác kim tra, 
thanh tra viêc quail i, khai thác cOng trInh thüy lqi ni dOng trên dja bàn và vic 
si'r diing kinh phi ho trçl tiên si'r ding san phãm, djch vi thUy igi ni dông theo 
quy dnh. 

d) Tng hcip dir toán kinh phi h trçl tin sir ding san phm, dch vi thUy 
lçii ni dông cüa các tO chüc quàn 1, khai thác cOng trInh thüy igi ni dông 
thuc dja bàn quãn l gui Uy ban nhân dan cap huyn. 

d) Chju trách nhim v tInh chInh xác cUa các hqp dng, biên bàn nghim 
thu thanh l hçip dông vói các H dung nuóc khi thc hin nhim vi cüa to chtrc 
thüy igi Co sà (nêu chua thành lap, kin toàn xong to chirc thUy igi ca s theo 
quy djnh). 

5. Các t chüc, cá nhan quãn 1, khai thác cong trInh thüy lçi ni dng 

a) Thirc hin quân 1', khai thác cong trmnh thüy igi ni dng duçic dt 
hang, dâu thâu theo quy djnh. 

b) Co trách nhim lam vic v&i Uy ban nhãn dan cp xà 1p danh sách d6i 
tuçmg, din tIch dugc ho trçi tiên sr ding san phâm, djch vi thüy igi ni dông 
thuc yang phiic vi gui U' ban nhan dan cap xã xác nh.n, tOng hcip. 

c) K' hgp dng cung cp san phm, djch vi thüy igi dn dim giao nhn 
san phâm, djch vii thüy lgi vâi các Cong ty TN}IH MTV thüy lçii. 

d) Can cü hgp dng dt hang, d.0 thu vài ca quan dt hang, du thu, to 
chüc k hgp dông vâi cac H dung nuóc (hoc di din) trong ng phiic vi. 
Quàn 1, khai thác h thOng cOng trmnh thüy lcri ni dông dê cung cap san phâm, 
djch vu thüy igi sau diem giao nhn den khu dat canh tác dam bào cap nuc, 
tuói, tiêu day dü, kjp thai theo tiên d và yêu câu san xuât. 

d) Chju trách nhim v tinh chinh xác cüa các hqp dng, biên bàn nghim 
thu thanh 1 hqp dông vi các H dung nithc. 

6. Các h dàng nuâc (hoc d,i din các h dung nuâc) 

a) Du các vi có trách nhirn däng k k hoch su diing san phm, dch 
vçi thUy igi vài Uy ban nhãn dan cap xâ và các to chüc quàn l, khai thác cOng 
trInh thUy igi ni dông và phôi hcrp vâi các to chuc quan l, khai thác cOng trInh 
thüy igi trong vic ké khai, xác djnh dOi tuqng, din tich tui, tieu dugc ho trg 
tiên su dimg san phâm, djch vi thüy igi ni dOng. 
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b) Thirc hin k kt hçTp dông, nghim thu, thanh 1 hcip d6ng sü diing san 
phãm djch vi thüy ki vâi cac to chüc, cá nhân quàn 1, khai thác cong trInh 
thUy lçii theo quy djnh. 

c) Chju trách nhim v tInh chinh xác cüa các hçp dng, biên ban nghim 
thu thanh 1 hçip dông cung cap san phâm djch vi thUy lçii vói các to chüc, cá 
nhãn quân 1, khai thác cong trinh thüy 1i. 

Trong qua trInh thirc hin nu có vuâng mc d nghj các Ca quan, to chiic, 
cá nhãn báo cáo UBNID tinh (qua S& Nông nghip và Phát triên nông thôn) dê 
kjp th?ii hithng d.n, giái quyêt./.

A A 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

T!CH 

Nguyn Van Khtro'c 
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