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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Tổ hợp tác dùng nước thôn An Thượng 3, xã Song An
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SONG AN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi;
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/05/2018 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của luật thủy
lợi;
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về
quản lý an toàn đập, hồ chứa;
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 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 Nghị quyết số 95/2018 ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân
tỉnh thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên
địa bàn tỉnh Gia Lai;
Xét đề nghị của các thành viên dùng nước từ các công trình thủy lợi tại
thôn An Thượng 3,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận Tổ hợp tác dùng nước tại thôn An Thượng 3, xã Song
An (sau đây gọi tắt là tổ hợp tác) gồm các ông có tên sau:
1. Ông: Trần Long, Trưởng thôn An Thượng 3 làm Tổ trưởng chịu trách
nhiệm điều hành chung.
2. Ông: Đinh Công Lâm làm thành viên chịu trách nhiệm quản lý, khai
thác bàu Chuyện.
3. Ông: Trần Sự làm thành viên chịu trách nhiệm quản lý, khai thác đập
Đất Khách.

4. Ông: Nguyễn Xuân Dũng thành viên chịu trách nhiệm quản lý, khai
thác bàu Hữu.
Điều 2. Tổ hợp tác có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế
hoạch cấp, tưới nước, bảo trì công trình, cụ thể thư sau:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp, tưới nước, bảo trì công trình phải
có sự tham gia của người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, kế hoạch phải
được thực hiện theo mùa vụ, năm phù hợp với tình hình thực tế và phải thông
báo lịch cấp, tưới cho người sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. Đảm bảo chất
lượng sản phẩm, dịch vụ tưới tiêu và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất và bảo
vệ môi trường.
- Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ công trình: lập quy trình vận
hành công trình, xử lý khắc phục sự cố, đầu tư nâng cấp, cắm mốc chỉ giới phạm
vi bảo vệ công trình, cấm các loại phương tiện có trọng tải lưu thông trong phạm
vi bảo vệ công trình và các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai
thác công trình.
Hoạt động tài chính của Tổ hợp tác phải đúng với quy định của Điều 37,
38, 39 Luật thủy lợi, Điều 29 của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày
15/05/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số
điều của Luật thủy lợi, 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; Nghị quyết số 95/2018 ngày 06/12/2018 của Hội
đồng nhân dân tỉnh thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai doạn
2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số văn bản quy định khác liên quan.
Tổ hợp tác có các nhiệm vụ và quyền lợi khác theo quy định của pháp
luật.
Điều 3. Tổ trưởng Tổ hợp tác chịu trách nhiệm điều hành, quản lý chung
về công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi tại thôn An Thượng 3.
Điều 4. Công chức Văn phòng - Thống kê và các ông có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký /.
Nơi nhận:
- Đảng uỷ;
- TT HĐND xã;
- UBMTTQVN và các đoàn thể xã;
- Chi bộ thôn An Thượng 3;
- Trưởng, Phó thôn An Thượng 3;
- Như điều 4;
- Lưu: VP.
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