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 HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC HỆ THỐNG THUỶ LỢI 

 
 

                                              TS. Đoàn Thế Lợi,  
Trung tâm NC  

Kinh tế thuỷ lợi 
(Viện Khoa học Thuỷ lợi) 

 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Theo báo cáo của Cục 
Thuỷ lợi - Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn, hiện cả nước có  gần  
100   hệ   thống   thuỷ   lợi  

lớn và vừa với giá trị ước tính khoảng 125.000 tỷ đồng, bao gồm 1959 hồ chứa  có 
dung tích trữ lớn hơn 0,2 triệu m3 (tổng dung tích trữ 24,8 tỷ m3, tổng năng lực thiết 
kế tưới đạt khoảng 505.000 ha); trên 1.000 km kênh trục lớn; hơn 5.000 cống tưới 
tiêu lớn và 23.000 km đê, bờ bao các loại. Tổng năng lực thiết kế tưới của các hệ 
thống bảo đảm cho khoảng 3,4 triệu ha đất canh tác, trong đó diện tích đất trồng lúa 
được tưới hàng năm đạt 6,85 triệu ha (vụ Đông Xuân là 2,90 triệu ha, vụ Hè Thu là 
2,09 triệu ha và vụ Mùa là 1,86 triệu) và diện tích rau màu và cây công nghiệp ngắn 
ngày  được  tưới  hiện đã đạt  khoảng 1 triệu ha.  Ngoài  ra  còn  ngăn  mặn  cho  0,87 

triệu ha,  cải tạo chua phèn 1,6 
triệu ha, cấp nước cho sinh hoạt 
và sản xuất công nghiệp khoảng 
trên 5 tỷ m3/năm. 
Tuy vậy, hiệu quả hoạt động của 
các hệ thống công trình thuỷ lợi 
chưa tương xứng với tiềm năng 
và năng lực thiết kế mà nguyên 
nhân chính được cho là cơ chế 
chính sách quản lý còn nhiều bất 
cập. Trong phần viết sau đây 
chúng tôi đề cập đến một số khía 
cạnh liên quan đến lĩnh vực tổ 
chức quản lý công trình thuỷ lợi. 

 

Mùa thu trên hồ nước 

 

Muốn có năng suất & hiệu quả cao,  
nương chècũng cần được tưới 



www.vncold.vn      Hội Đập lớn Việt Nam 

 - 2 - 

 

2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THUỶ 
LỢI  
2.1. Hệ thống bộ máy quản lý 
Nhà nước 
Theo Pháp lệnh Khai thác và 
Bảo vệ công trình thủy lợi số 
32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 
04/4/2001 và các quy định hiện 
hành khác, bộ máy quản lý Nhà 
nước đối về thuỷ lợi từ Trung 
ương đến địa phương được tổ 
chức theo bộ máy hành chính 
nhà nước 4 cấp. Ở Trung ương, 
Bộ Nông nghiệp & PTNT được 
Chính phủ giao chức năng, 
nhiệm vụ quản lý Nhà nước về 
quản lý khai thác công trình 
thuỷ lợi trên phạm vi cả nước. 
Bộ Nông nghiệp &PTNT giao 
Cục Thuỷ lợi giúp Bộ thực hiện 
chức năng nhiệm vụ này. Ở cấp 
tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Nông 
nghiệp & PTNT thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ quản lý Nhà 
nước về quản lý khai thác công 
trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.  
Sở Nông nghiệp & PTNT lại 
giao Chi Cục Thuỷ lợi hoặc 
một đơn vị trực thuộc khác giúp 
Sở trực tiếp thực hiện chức 
năng nhiệm vụ này. Ở cấp 
huyện, UBND huyện giao cho 
một Phòng chuyên môn làm 
chức năng nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về thuỷ lợi trên địa 
bàn huyện và  ở cấp xã, UBND 
xã giao cho cán bộ giao thông 
thuỷ lợi quản lý.  
Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công trình thuỷ lợi được mô tả ở sơ đồ sau:  

 
Hồ chứa nhỏ ở miền núi 

Rất thô sơ nhưng hiệu quả 

 
Đầu tư xây dựng thuỷ lợi  

đã & đang được triển khai mạnh mẽ, 
nhưng quản lý khai thác đã thực sự hỉệu quả? 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bộ máy quản lý Nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi từ Trung 

ương đến địa phương đã không ngừng tăng cường, củng cố và phát triển qua các thời 
kỳ, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong chỉ đạo xây dựng và thực hiện 
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về quản lý khai thác và bảo vệ công trình 
thủy lợi.v.v.  Các hệ thống công trình vận hành an toàn, phòng chống và hạn chế các 
rũi ro do thiên tai lũ lụt và hạn hán, phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp, dân sinh kinh 
tế xã hội trước mọi diễn biến phức tạp của  khí hậu thời tiết. 

Tuy vậy, bộ máy quản lý Nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi 
hiện đang bộc lộ những bất cập, cần phải được nghiên cứu để đổi mới và hoàn thiện 
cho phù hợp. Cụ thể là: 

Bé N«ng nghiÖp 
&PTNT 

Gåm 6 h×nh 
thøc tæ chøc 

Gåm 13 h×nh 
thøc tæ chøc  

Côc thuû lîi 

Uû Ban nh©n  
d©n  tØnh 

Uû Ban nh©n  
d©n  huyÖn  

Uû Ban nh©n  
d©n  x∙  

Së N«ng nghiÖp 
&PTNT 

Phßng

C¸n bé phô 
tr¸ch thuû lîi
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- Bộ máy quản lý Nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi thiếu thống nhất: 
 Hệ thống bộ máy quản lý Nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở 
cấp tỉnh thiếu thống nhất, chức năng nhiệm vụ không nhất quán nên việc chỉ đạo điều 
hành từ Trung ương xuống địa phương không thông suốt và thường gặp  nhiều khó 
khăn. Theo kết quả điều tra khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu kinh tế - Viện 
KHTL, cơ quản lý Nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở cấp tỉnh hiện 
có 6 hình thức chủ yếu như sau: Chi Cục Thuỷ lợi, Chi Cục Quản lý nước & Phòng 
chống lụt bảo; Chi Cục Thuỷ lợi & Thuỷ Sản; Phòng Thuỷ lợi và Phòng Thuỷ nông 
(xem bảng 1). 

Bảng 1.  Hình thức tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về quản lý khai thác 
công trình thuỷ lợi ở cấp tỉnh 

Chi Cục Phòng 

TT Vùng 

Tổng Thuỷ 
 lợi 

QLnước
&CTTL

Thuỷ lợi 
& PCLB

Thuỷ 
lợi  

T.sản 

Phòng 
Thuỷ 

lợi 

Phòng 
Thuỷ 
nông 

1 Miền núi phía Bắc 15 8 1 2 0 4 0 

2 ĐB sông Hồng 11 5 3 0 0 2 1 

3 Bắc trung Bộ 6 3 0 0 0 3 0 

4 DH miền Trung 6 1 0 2 0 3 0 

5 Tây Nguyên 5 4 0 0 1   

6 Đông Nam Bộ 8 6 0 1 0 1 0 

7 Đồng bằng SCL 13 10 2 0 0 1 0 

  Tổng cộng 64 37 6 5 1 14 1 

(Số liệu điều khảo sát của đề tài NCKH cấp Bộ do  Trung tâm NC kinh tế-Viện KHTL thực hiện  
năm 2006). 

  
Ở cấp huyện, cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý 
khai thác công trình thuỷ lợi còn bất cập hơn. Theo Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 
29/9/2004 của Chính phủ, ở mỗi huyện thông thường được thành lập 12 phòng 
chuyên môn, và trong cả 12 phòng chuyên môn không có phòng nào được giao thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi. Trong thực 
tế phần lớn các huyện đều có phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi. Theo số liệu điều tra của Trung tâm 
NC kinh tế tại 53 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (528 huyện, quận, thị xã, 
thành phố trực thuộc tỉnh), cơ quan chức năng giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở cấp huyện hiện có 
13 loại hình tổ chức khác nhau (xem bảng 2). 
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Bảng 2.  Phòng thực hiện QLNN về thuỷ lợi cấp huyện 

TT Loại hình tổ chức 
Số lượng 
(Phòng) 

Tỷ lệ  
(%) 

1 Phòng Nông nghiệp 52 9,83 

2 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  141 26,65 

3 Phòng Nông, công nghiệp  2 0,378 

4 Phòng Nông, Lâm, Ngư  nghiệp 12 2,268 

5 Phòng Nông lâm nghiệp  8 1,512 

6 Phòng Nông Nghiệp - Thuỷ Sản 8 1,512 

7 Phòng nông, Lâm, Thuỷ sản 4 0,756 

 8 Phòng Kinh tế 282 53,31 

9 Phòng Kế hoạch - Kinh tế   7 1,323 

10 Phòng Quản Lý đô Thị 1 0,189 

11 Phòng Kinh tế và  Hạ tầng nông thôn 1 0,189 

12 Trạm Thuỷ lợi/ Trạm thuỷ nông 11 2,079 

 Cộng 528 100 

(Số liệu điều khảo sát của đề tài NCKH cấp Bộ do  Trung tâm NC kinh tế-Viện KHTL thực hiện  
năm 2006). 

  Như vậy chỉ có 282/528 huyện (53,3 %) thực hiện đúng hướng dẫn của 
Nghị định 172 là có thành lập Phòng Kinh tế và giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về 
quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trên địa bàn huyện. Còn lại 246 huyện (46,7 % ) 
không thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định 172. Vấn đề cần bàn ở đây, phải 
chăng là “Trên bảo dưới không nghe“ hay là “dưới không nghe vì trên bảo chưa phù 
hợp”. Để trả lời cho câu hỏi trên, Nhóm nghiên cứu đã trực tiếp trao đổi với một số 
cán bộ có trách nhiệm ở địa phương và họ cho rằng việc quy định cứng nhắc 12 
phòng chuyên môn cấp huyện như Nghị định 172  mà không căn cứ vào điều kiện cụ 
thể của từng huyện để quy định là chưa phù hợp. Lẽ ra chỉ nên quy định số lượng các 
phòng chuyên môn và số biến chế cán bộ công chức cấp huyện, còn việc thành lập 
phòng ban chuyên môn nào?; bố trí cơ cấu, trình độ cán bộ chuyên môn như thế nào? 
Cho phù hợp phải tuy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội và vai trò của lĩnh vực 
chuyên môn đó ở trong từng huyện để sắp xếp. Ví dụ một huyện thuần nông thì 
không thể không có Phòng Nông nghiệp & PTNT, và số lượng cán bộ có chuyên 
môn về nông nghiệp và thuỷ lợi phải được coi trọng. Ngược lại một huyện thuần 
thương mại và dịch vụ thì cần phải chú trọng vào lĩnh vực thương mại và dịch vụ 
v.v. Nếu huyện nào  củng phải thành lập Phòng kinh tế là không thể hiện được vai 
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trò nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Phải chăng đây là nguyên nhân chính mà các địa 
phương không thực hiện nghiêm Nghị định 172. 

 Chức năng nhiệm vụ thiếu đồng bộ giữa các đơn vị, thường các Chi Cục được giao  
một hoặc một số chức năng  nhiệm vụ như : quản lý khai thác và bảo vệ công trình 
thuỷ lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, quản lý tài nguyên nước, quản 
lý và phát triển tổng hợp các lưu vực sông. Tuy nhiên một số Chi Cục còn được giao 
thêm chức năng quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, chức năng quản lý đầu tư 
xây dựng, chức năng  quản lý thuỷ sản .v.v... 

Cơ cấu tổ chức và số lượng các phòng ban chuyên môn giúp việc của các Chi Cục 
không theo một mô hình thống nhất, nên việc chỉ đạo điều hành thiếu tập trung và 
không chuyên sâu. Thông thường một Chi Cục thường có từ 2 đến 4 phòng ban như 
Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế toán; Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng kỹ 
thuật ; Phòng quản lý nước; Phòng công trình thuỷ lợi; Phòng Quản lý đê điều và 
Phòng chống lụt bão và Ban Thanh tra.   
- Còn lẫn lộn giữa chức năng quản lý Nhà nước và quản lý sản xuất 

Một số địa phương còn lẫn lộn giữa chức năng quản lý Nhà nước và quản lý 
sản xuất. Giao nhiệm vụ cho các Chi Cục vừa làm cả chức năng quản lý Nhà nước lại 
thực hiện cả chức năng quản lý vận hành công trình,  nên  bộ máy  quản lý  Nhà nước  

 
Bảng 3.  Số lượng cán bộ làm quản lý nhà nước về quản lý khai thác công trình 

thuỷ lợi ở cấp tỉnh 
Tổng số cán bộ 

TT Vùng 
Tổng Chi Cục Phòng  

Tỷ lệ (%  ) 
cả  nước 

1 Miền núi phía Bắc 175 155 20 16,97 

2 Đồng bằng sông Hồng 129 112 17 12,51 

3 Bắc trung Bộ 75 57 18 7,27 

4 Duyên hải miền Trung 45 34 11 4,36 

5 Tây Nguyên 66 66 0 6,40 

6 Đông Nam Bộ 169 164 5 16,39 

7 Đồng bằng sông Cửu Long 372 368 4 36,08(*) 

  Tổng cộng 1031 956 75 100 

(Số liệu điều khảo sát của đề tài NCKH cấp Bộ do  Trung tâm NC kinh tế-Viện KHTL thực hiện  
năm 2006)  
(*) Ở vùng ĐBSCL, các tỉnh Long An, Cà Mau và Kiên Giang, Chi Cục Thuỷ lợi vừa làm chức 
năng quản lý Nhà nước và chức chức năng quản lý công trình. 
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phình ra quá lớn. Chẳng hạn ở Long An, số lượng cán bộ của Chi Cục Quản lý nước 
và Công trình thuỷ lợi lên đến 111 người, Bà Rịa Vũng Tàu là 89 người, lớn hơn rất 
nhiều so với các địa phương khác. Một số Chi Cục còn thực hiện thêm một số hoạt 
động dịch vụ tư vấn về quy hoạch, khảo sát, thiết kế.v.v dẫn đến tình trạng “vừa đá 
bóng vừa thổi còi”, ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý Nhà nước. 
- Phân cấp quản lý chưa rõ ràng,dẫn đến khó khăn trong điều hành chỉ đạo quản lý 

Việc phân cấp quản lý nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở các cấp 
Trung ương, tỉnh, huyện và xã là chưa rõ ràng gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, 
điều hành phục vụ sản xuất. Do chưa chưa quy định rõ quy mô nào, phạm vi công 
việc nào thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp & PTNT, quy mô nào, loại công 
việc nào thuộc  trách nhiệm của UBND tỉnh và huyện.v.v. dẫn đến tình trạng đùn đẩy 
trách nhiệm, một việc phải đi qua nhiều cấp mới giải quyết được, có khi ý kiến xử lý 
trái ngược nhau giữa các cấp nên việc thực thi công việc trì trệ, tốn  thời gian và qua 
nhiều thủ tục giấy tờ rườm rà phức tạp.  
- Trình độ cán bộ quản lý còn thấp và phân bố không đồng đều giữa các vùng miền 
       Năng lực trình độ cán bộ làm việc trong Bộ máy quản lý Nhà nước về quản lý 
khai thác công trình thuỷ lợi thuỷ lợi ở cấp tỉnh còn thấp, bình quân cả nước số cán 
bộ có trình trình độ đại học và trên đại học chỉ đạt 56,8%, số cán bộ trung cấp và sơ 
cấp xấp xỉ 40%. Đặc biệt là sự mất cân đối giữa các vùng miền. Trong những năm 
gần đây, Nhà nước đặc biệt ưu tiên đầu tư phát triển thuỷ lợi ở vùng ĐBSCL để khai 
phá hàng  triệu ha đất canh tác đang bị hoang hoá ở Đồng Tháp, Cà Mau, tứ giác 
Long Xuyên và nhiều dự án đầu tư xây dựng thuỷ lợi lớn đã được đầu tư xây dựng 
như Gò Công Tây, Hồng Ngự, Kênh Tròn, Trà Sư, Tri Tôn, Ba Thê, Long Xuyên, 
Quản Lộ - Phụng Hiệp, Nam Măng Thít, ô môn xà no, Tân thành lò gạch.v.v..., 
nhưng lại không chú trọng đào tạo cán bộ quản lý nên  năng lực trình độ cán bộ quản 
lý rất thấp, chỉ có 31% cán bộ quản lý nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ 
lợi ở cấp tỉnh có trình độ đại học, gần 62% có trình độ trung cấp và sơ cấp (xem bảng 
4).  
Trình độ chuyên môn của bộ máy quản lý Nhà nước về quản lý khai thác công trình 
thuỷ lợi ở cấp huyện còn đáng báo động hơn. Theo điều tra của Trung tâm nghiên 
cứu kinh tế tại 528 phòng, tổng số cán bộ của các phòng (được giao nhiệm vụ quản lý 
Nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) là 4.612 người, nhưng chỉ có 639 
người có chuyên môn về thuỷ lợi (bằng 13,79%).  Hiện vẫn còn 120/528 huyện 
không có có cán chuyên môn về thuỷ lợi (chiếm 23%) – (xem bảng 5). 
Trong số 13,79 % số cán bộ thuỷ lợi chỉ có gần 60% có trình độ đại học và trên đại 
học và tập trung chủ yếu ở các Vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc trung Bộ,  Đông 
Nam Bộ.  Vùng Núi phía bắc, Tây nguyên và  Đồng bằng Sông Cửu Long  năng lực  
trình độ cán bộ rất thấp (xem bảng 6). 
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Bảng 4. Năng lực cán bộ quản lý nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi 

ở cấp tỉnh 

TT Vùng 

Đại học và 
trên ĐH 

(%) 

Cao đẳng 
(%) 

Tr.cấp 
(%) 

Sơ cấp 
(%) 

1 Miền núi phía Bắc 80,57 1,71 12,00 5,71 

2 Đồng bằng sông Hồng 82,17 2,33 10,85 4,65 

3 Bắc trung Bộ 78,67 1,33 14,67 5,33 

4 Duyên hải miền Trung 88,89 0,00 6,67 4,44 

5 Tây nguyên  75,76 6,06 10,61 7,58 

6 Đông Nam Bộ 44,38 0,59 34,91 20,12 

7 Đồng bằng sông Cửu Long 30,92 7,26 36,83 25,00 

 Bình quân cả nước  56,84 3,78 24,44 14,94 

(Số liệu điều khảo sát của đề tài NCKH cấp Bộ do Trung tâm NC kinh tế-Viện KHTL thực hiện  
năm 2006)   
 
Bảng 5. Số lượng cán bộ làm quản lý nhà nước về quản lý khai thác công trình 
thuỷ lợi ở cấp huyện 

Tổng số cán bộ quản lý  

TT Vùng 
Tổng cộng 

Cán bộ có 
chuyên môn 

Thuỷ lợi 
Khác 

1 Miền núi phía Bắc 1226 149 1081 

2 Đồng bằng sông Hồng 963 181 782 

3 Bắc trung Bộ 610 86 524 

4 Duyên hải miền Trung 556 60 496 

5 Tây Nguyên 293 35 258 

6 Đông Nam Bộ 259 13 246 

7 Đồng bằng sông CL 705 115 589 

  Tổng cộng 4612 639 3976 

(Số liệu điều khảo sát của đề tài NCKH cấp Bộ do  Trung tâm NC kinh tế-Viện KHTL thực hiện  
năm 2006)  
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Bảng 6.  Năng lực cán bộ quản lý nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi 

ở cấp huyện 

TT Vùng 
Đại học  

(%) 
Trung cấp 

(%) Sơ cấp (%) 

1 Miền núi phía Bắc 55,86 40 3,45

2 Đồng bằng sông Hồng 71,27 28,73 0

3 Bắc trung Bộ 75,58 24,42 0

4 Duyên hải miền Trung 53,33 41,66 5

5 Tây nguyên  34,28 57,14 5,7

6 Đông Nam Bộ 92,3 7,7 0

7 Đồng bằng sông Cửu Long 40,51 39,65 19,83

 Bình quân cả nước  59,1 35,5 5,4

(Số liệu điều khảo sát của đề tài NCKH cấp Bộ do  Trung tâm NC kinh tế - Viện KHTL thực hiện  
năm 2006). 

  
2.2. Hệ thống tổ chức trực tiếp quản lý vận hành công trình 
 
Để quản lý các hệ thống thuỷ lợi to lớn mà Nhà nước và nhân đã đầu tư xây dựng, 

hiện có 110 doanh nghiệp Nhà nước với lực lượng cán bộ công nhân là 22.569 người 
và  10.457 tổ chức thuỷ nông cơ sở.  Hệ thốngtổ chức quản lý khai thác công trình 
thuỷ lợi hiện củng còn nhiều bất cập, cần phải được nghiên cứu đổi mới và hoàn 
thiện, cụ thể là: 
- Mô hình tổ chức và quản lý các hệ thống thuỷ nông đang tồn tại dưới nhiều hình 
thức khác nhau  
 Trong  số 110 doanh nghiệp, có 4 công ty quản lý hệ thống thuỷ lợi liên tỉnh (3 
công ty trực thuộc Bộ NN & PTNT), số còn lại quản lý các hệ thống thuỷ liên huyện 
hoặc trong một huyện trực thuộc UBND tỉnh hoặc huyện. Hiện nay các doanh nghiệp 
QLKTCT thuỷ lợi được tổ chức theo 6 hình thức chử yếu (xem bảng 7). 
Việc thành  lập các doanh nghiệp ở địa phương chủ yếu vẫn dựa vào địa giới hành 
chính mà không theo tính hệ thống của công trình như đã quy định tại Pháp lệnh khai 
thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi và tại Thông tư số 06/1998/TT-BNN-TCCB ngày 
3/9/1998 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Có những hệ thống thuỷ nông chỉ phục vụ 
tưới tiêu trong phạm vi một tỉnh cũng được phân chia cho nhiều chủ thể độc lập quản 
lý, nên việc phối kết hợp trong quản lý vận hành, điều tiết phân phối nước trên toàn hệ 
thống rất phức tạp, dẫn đến tình trạng tưới tiêu không kịp thời vụ, đầu kênh thì thừa 
nước, cuối kênh lại thiếu nước nên việc thu thuỷ lợi phí là rất khó khăn.  
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Bảng 7.  Số lượng các doanh nghiệp quản lý KT công trình thuỷ lợi 

Loại doanh nghiệp   

TT Phân theo vùng Tổng 
số 

Công ty 
QLKTCT
TL liên 

tỉnh 

Công ty 
QLKTC
TTL tỉnh

Công ty  
QLKTCT
TL liên 
huyện 

Công ty 
QLKTC

TTL 
huyện 

 
Xí 

nghiệp 
QLKTC

TTL 
huyện 

1 Miền núi phía Bắc 17 0 7 3 5 2 

2 Đồng bằng sông Hồng 47 3 1 9 33 1 

3 Bắc Trung Bộ 20 0 3 8 2 7 

4 Duyên hải miền Trung 7 0 5 2 0 0 

5 Tây Nguyên 4 0 4 0 0 0 

6 Đông Nam Bộ 8 1 7 0 0 0 

7  Đồng bằng sông C.Long 7 0 7 0 0 0 

  Tổng cộng 110 4 34 22 40 10 

  (Số liệu điều khảo sát của đề tài NCKH cấp Bộ do  Trung tâm NC kinh tế - Viện KHTL 
thực hiện  năm 2006)  
 
Thực hiện chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước theo Luật doanh nghiệp số 
60/2005/QH11 do Quốc Hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005 và Quyết định 
38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007 của Chính phủ, một số doanh nghiệp Nhà nước về 
quản lý KTCT thuỷ lợi đã chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên hoặc công ty cổ phần.   
Mô hình tổ chức quản lý thuỷ nông cơ sở còn nhiều vấn đề nổi cộm cần được nghiên 
cứu giải quyết như tính pháp lý, vai trò, mục tiêu và phạm vi hoạt động, mối quan hệ 
với các tổ chức, cá nhân khác trong bộ máy hành chính Nhà nước.v.v...Theo  báo cáo 
của Cục Hợp tác xã về đánh giá dịch vụ thủy lợi của các hợp tác xã, tổ hợp tác, tính 
đến năm 2006 cả nước có  với 10457 tổ chức quản lý thuỷ lợi cơ sở với 5 loại hình tổ 
chức chủ yếu (xem bảng 8). 
 Theo Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, công tác quản lý thuỷ lợi cơ 
sở do  tổ chức hợp tác dùng nước thực hiện. Tổ chức hợp tác dùng nước hoạt động 
theo loại hình gì (Hội,hay HTX); là tổ chức kinh tế hay tổ chức xã hội,  chịu sự chi 
phối của bộ luật nào và cơ quan nào quản lý .v.v... hiệnớcha được quy định rõ rang 
nên rất khó hoạt động 
- Phạm vi quản lý của các doanh nghiệp QLKTCT thuỷ lợi vẫn quá rộng nên hiệu 
quả không cao 
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       Phạm vi quản lý của doanh nghiệp thuỷ nông quá lớn nên không cáng đáng nổi, 
và hiệu quả không cao. Phạm vi quản lý của tổ chức thuỷ nông cơ sở quá hẹp nên 
không phát huy hết vai trò của người hưởng lợi.  
 

Bảng 8: Các loại hình tổ chức quản lý thuỷ nông cơ sở 
TT Loại hình tổ chức quản lý thuỷ nông cơ sở Số lượng 

1 
Hợp tác xã Nông nghiệp làm dịch vụ tổng hợp hoặc 
chuyên khâu thuỷ lợi 4371 

2 Tổ hợp tác dùng nước 2017 

3 Hội dùng nước 495 

4 Ban quản lý thủy nông xã (hoặc liên xã): 659 

5 Ban tự quản dùng nước thôn bản 2915 

 Tổng cộng 10457 

(Nguồn : Báo cáo đánh giá dịch vụ thuỷ lợi của các HTX, tổ hợp tác, năm 2006)  
- Cơ chế tài chính cho các doanh nghiệp QLKTCT thuỷ lợi còn nhiều bất cập 
 Các doanh nghiệp QLKTCT thuỷ lợi chủ yếu thực hiện nhiệm vụ quản lý vận 
hành công trình thuỷ lợi là chính, nên thuỷ lợi phí là nguồn thu chủ yếu của các 
doanh nghiệp. Nhưng  nguồn thu thuỷ lợi phí lại không đủ bù đắp các chi phí tối 
thiểu cần thiết của doanh nghiệp, hoạt động của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó 
khăn. Trong khi đó cơ chế cấp bù không rõ ràng, vẫn theo cơ chế "xin cho" là chính, 
gây mất công bằng giữa các vùng miền, giữa các doanh nghiệp. Công trình hưu hỏng 
xuống cấp không có kinh phí để tu sửa ảnh hưởng đến năng lực phục vụ tưới tiêu.   
- Chưa khai thác hết lợi thế về công trình,  cơ sở vật chất, máy móc thiêt bị và con 
người để đa dạng hoá các hoạt động của doanh nghiệp 
  Theo khảo sát tại 72 doanh nghiệp QLKTCT thuỷ lợi trong toàn quốc (cho 
hoạt động của năm 2005) thuỷ lợi phí chiếm gần 70% doanh thu của doanh nghiệp. 
Các doanh nghiệp ở các Vùng Đồng Bằng Sông Hồng, Miền Núi phía Bắc, Bắc 
Trung Bộ, Duyên Hải Miền Trung  thì tỷ lệ này xấp xỉ 90%.  
 Ỏ Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, các doanh 
nghiệp QLKTCT thuỷ lợi hoạt động năng động hơn, mở ra nhiều hoạt động kinh 
doanh dịch khác như tư vấn xây dựng, thi công xây lắp, dịch vụ.v.v nên nguồn thu từ 
thuỷ lợi phí chưa đến 50 % doanh thu của doanh nghiệp (Vùng ĐBSCL là 43 %).  
nhờ đó đã cải thiện và nâng cao được đời sống của cán bộ công nhân viên và bù đắp 
thêp một phần chi phí cho công tác quản lý vận hành công trình.   
- Trình độ cán bộ công nhân viên tại các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình 
thuỷ lợi còn thấp, phân bố không đồng đều giữa các vùng miền 
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Đời sống của cán bộ công nhân viên thuỷ nông thấp, thập chi có doanh nghiệp 
do không thu được thuỷ lợi phí, doanh nghiệp không có tiền trả lương cho công nhân 
3-4 tháng liền.  Cán bộ công nhân viện không an tâm làm việc, cán bộ có năng lực 
tìm cách chuyển đi, cán bộ trẻ mới được đạo tạo  không muốn về, nên năng lực trình 
bộ của khối cán bộ công nhân viên quản lý khai thác CT thuỷ lợi rất thấp. 
Bảng 4. Năng lực chuyên môn của khối doanh nghiệp quản lý vận hành công trình 

thuỷ lợi 
TT 

Vùng 
Công 
nhân 
(%) 

Trung cấp 
(%) 

Cao 
đẳng 
(%) 

Đại học và 
trên đại học 

(%) 

1 Miền núi phía Bắc 67,46 26,19 0,79 5,56 

2 Đồng bằng sông Hồng 69,26 17,44 0,60 12,7 

3 Bắc Trung Bộ 54,47 30,92 0,68 13,93 

4 Duyên hải miền Trung 56,61 28,97 0,36 14,06 

5 Tây Nguyên 39,18 31,96 1,03 27,83 

6 Đông Nam Bộ 49,40 29,98 0,00 20,62 

7 Đồng bằng S Cửu Long 63,64 21,82 0,00 14,55 

(Số liệu điều khảo sát của đề tài NCKH cấp Bộ do  Trung tâm NC kinh tế - Viện KHTL thực hiện  
năm 2006) 

 
- Cơ chế quản lý vẫn mang nặng tính bao cấp, không phát huy được tính năng động 
sáng tạo của người quản lý và người lao động 

Quản lý sản xuất vẫn mang 
nặng tính tập trung, quan 
liêu, bao cấp. Chỉ đạo điều 
hành vẫn mang nặng tính 
chất mệnh lệnh hành chính. 
Thu nhập của cán bộ công 
nhân viên chưa gắn chặt với 
kết quả sản xuất cuối cùng, 
quyền lợi không đi đôi với 
trách nhiệm là nguyên nhân 
thui chột đông lực phát triển, 
thủ tiêu tính năng động sáng 
tạo trong sản xuất của cán bộ 
công nhân viên. 

 

 

Chơ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long 
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3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHẰM NÂNG 
CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ 
LỢI 
 Như đã phân tích tích ở trên, hiện trạng tổ chức quản lý  thuỷ lợi vẫn còn nhiều 
bất cập, vì vậy để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thông công trình thuỷ lợi 
cần thiết phải đổi mới và hoàn thiện thể chế quản lý. Một số biện pháp đề xuất cụ thể 
như sau: 
3.1. Củng cố lại bộ máy quản lý Nhà nước 

Từ Trung ương đến phương, thống nhất hoá cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 
Nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã nhất là ở các Vùng Tây nguyên, Đồng 
Bằng Sông Cửu Long. Đặc biệt coi trọng bộ máy quản lý Nhà nước ở cấp huyện, đây 
là cầu nối hướng dẫn giúp đỡ các UBND xã, các tổ chức hợp tác dùng nước thực hiện 
công tác quản lý thuỷ nông giữa. Việc củng cố và thống nhất hoá bộ máy quản lý 
phải căn cứ vào điều kiện tự nhiên, đặc điểm hoạt động kinh tế xã hội của từng vùng 
miền và từng địa phương. Nhất thiết không được lẫn lộn chức năng quản lý nhà nước 
và quản lý sản xuất. Tập trung thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước như hoạch 
định và xây dựng cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, hướng dẫn, 
kiểm tra, giám sát ở từng cấp. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và trình độ chuyên 
môn của từng vị trí công tác trong bộ máy quản lý để bố trí cán bộ phù hợp.  
3.2. Khẩn trương nghiên cứu ban hành quy định phân cấp quản lý công trình 
thuỷ lợi 

Làm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cấp trong quản lý 
thuỷ lợi, không để xẩy ra tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp.   
 Thu hẹp phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước về quản lý khai 
thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. Trước mắt các công trình, các tuyến kênh có diện 
tích tưới ≤ 150 ha thì nên giao cho tổ chức hợp tác dùng nước quản lý khai thác và 
bảo vệ. Các doanh nghiệp nhà nước nên khai thác lợi thế về công trình, máy móc 
thiết bị và còn người để mở rộng các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác (mà luật 
pháp không cấm) nhằm đa dạng hoá hoạt động sản xuất, tăng thêm nguồn, cải thiện 
đời sống cán bộ và bù đắp thêm chi phí quản lý và tu sửa công trình.  
3.3. Xoá bỏ triệt để cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp "theo kiểu xin 
cho" đối các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi 

Sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi 
theo chỉ đạo của Chính phủ tại quyết định 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007, tiến 
hành cơ chế đặt hàng hoặc giao kế hoạch đối với các hệ thống thuỷ nông liên tỉnh 
(phần đầu mối và kênh chính). Các doanh nghiệp khác chuyển đổi hình thức hoạt 
động và chuyển đổi hiònh thức sở hữu (nhà nước không năm cổ phần chi phối), đa 
dạng hoá các loại hình sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Thưc hiện thí điểm đấu thầu 
quản lý thác công trình thuỷ lợi nhỏ (trong phạm vị một huyện) theo Nghị định 
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31/NĐ-CP ngày 26/11/2005 và Quyết định 256/2006/QĐ-TTg ngày 9/11/2006, từng 
bước thị trường hoá công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi (hiện đang do các 
doanh nghiệp Nhà nước quản lý) để huy động các thành phần kinh tế tham gia quản 
lý công trình, coi đây là một lĩnh vực hoạt động kinh doanh có điều kiện. Trừ những 
công trình lớn, quan trọng Nhà nước mới trực tiếp quản lý thông qua các công ty của 
nhà nước theo cơ chế giao kế hoạch. Có như vậy mới xoá bỏ được cơ chế xin cho. 
3.4. Thống nhất mô hình tổ chức hợp tác dùng nước 

Làm rõ các cơ sở pháp lý (là tổ chức xã hội, chính trị hay kinh tế .v.v...), hoạt 
động theo sự điều chỉnh của cơ sở pháp lý nào; cơ quan nào quản lý; xây dựng dựng 
điều lệ mẩu cho tổ chức hợp tác dùng nước. Đặc biệt quy định rõ quy mô, phạm vi 
công trình nào thì giao cho tổ chức hợp tác dùng nước quản lý để bảo đảm tính thống 
nhất chung trong cả nước.  
3.5. Hoàn thiện cơ chế tài chính trong hoạt động quản lý khai thác và bảo vệ 
công trình thuỷ lợi 

Khuyến khích thực hiện cơ chế khoán đến công ty, xí nghiệp và cụm trạm, tổ 
đội và người lao động nhằm phát huy tính năng động sáng tạo của tổ chức cá nhân 
người lao động, quyền lợi đi đôi với trách nhiệm. 
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