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Số:          /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày        tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 

13/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam Quy định chính sách hỗ trợ phát 
triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 
kiệm nước;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của 
HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 21 Quy định chính sách hỗ trợ phát 
triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số          
61/TTr-SNN&PTNT ngày 26 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 01 năm 2021 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam về chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới 
tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Điều hành Chương 

trình phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc 
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Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;                                 
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, các Hội, đoàn thể tỉnh;
- Báo Quảng Nam; 
- Đài PT-TH Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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