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1. Trạm thủy lợi:
- Công trình kè bảo vệ bờ sông, kè bảo vệ tuyến dân cư và kè bảo vệ bờ kênh
trong nội thị;
- Kênh cấp 2 nội thị;
- Kênh cấp 3 liên xã;
- Kênh cấp 3 nội xã (trừ kênh trong tiểu vùng ñê bao kiểm soát lũ);
- Cống hở do nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc nhân dân ñóng góp
trong nội thị;
- Cống ngầm có qui mô lớn hơn hoặc bằng 1Ø100 do nguồn vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ hoặc nhân dân ñóng góp trong nội huyện (không thuộc hệ thống tưới, tiêu
của trạm bơm ñiện, dầu);
- Các trạm bơm ñiện do nguồn vốn ngân sách nhà nước ñầu tư;
2. Tổ chức hợp tác dùng nước (Hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất,…):
- Kênh cấp 3 nội xã (thuộc tiểu vùng ñê bao kiểm soát lũ);
- Kênh nội ñồng;
- Cống ngầm có quy mô < 1Ø100 do nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ
hoặc nhân dân ñóng góp trong nội xã (không thuộc hệ thống tưới, tiêu của trạm bơm
ñiện, dầu);
- Các tuyến ñê bao kiểm soát lũ tháng 8 và triệt ñể của từng tiểu vùng;
- Các ñập tạm ở ñầu kênh;
- Các trạm bơm ñiện do nguồn vốn của các ñơn vị tự ñầu tư;
3. Các tổ chức, cá nhân ñầu tư trạm bơm ñiện ñược quản lý, khai thác phục vụ
sản xuất theo Quyết ñịnh số 12/2009/Qð-UBND ngày 14/04/2009 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy ñịnh chính sách khuyến khích và ưu ñãi ñầu
tư xây dựng hệ thống trạm bơm ñiện trên ñịa bàn tỉnh An Giang.
ðiều 2. Các ñơn vị, tổ chức ñược phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các
công trình thủy lợi có trách nhiệm lập kế hoạch phòng chống úng, hạn; Kế hoạch hoạt
ñộng quản lý, khai thác, bảo vệ, ñầu tư, xây dựng mới, duy tu, sửa chữa, nâng cấp
công trình thủy lợi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy ñịnh tại
Quyết ñịnh số 55/2010/Qð-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh An
Giang về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên ñịa
bàn tỉnh An Giang cụ thể như sau:
1. Các công trình thủy lợi ñược phân cấp cho Trạm Thủy lợi quản lý, khai thác
và bảo vệ sẽ do Trạm Thủy lợi, lập kế hoạch hằng năm, báo cáo phòng Kinh tế tổng
hợp trình Ủy ban nhân dân thị xã Châu ðốc xem xét.

