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QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢIQUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢIQUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢIQUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI
19551955--19751975: 5.631: 5.631 TỷTỷ đồngđồng;;
XDXD đ��cđ��c 1. 200 ctr. (1. 200 ctr. (cócó 80 ctr.80 ctr. l�nl�n))
19761976--1985:1985: 10.84810.848 TỷTỷ đồngđồng;;
XDXD đ��cđ��c 2. 700 ct. (1852. 700 ct. (185 CtrCtr l�nl�n))
19861986--2000:2000: 24.29424.294 TỷTỷ đồngđồng..

HIỆN CÓ:HIỆN CÓ:
75 HTTL75 HTTL lớnlớn;;

19551955--19751975: 5.631: 5.631 TỷTỷ đồngđồng;;
XDXD đ��cđ��c 1. 200 ctr. (1. 200 ctr. (cócó 80 ctr.80 ctr. l�nl�n))
19761976--1985:1985: 10.84810.848 TỷTỷ đồngđồng;;
XDXD đ��cđ��c 2. 700 ct. (1852. 700 ct. (185 CtrCtr l�nl�n))
19861986--2000:2000: 24.29424.294 TỷTỷ đồngđồng..

HIỆN CÓ:HIỆN CÓ:
75 HTTL75 HTTL lớnlớn;;

CƠ CẤUĐẦU TƯ THEO VÙNG KINH TẾ
GIAI ĐOẠN 1986-2000 (%)

Miền núi Bắc Bộ
10.68

Miền Đông Nam Bộ
8.89

ĐB sg Cửu Long
19.39
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75 HTTL75 HTTL lớnlớn;;
800800 hồhồ đậpđập lớnlớn vàvà vừavừa ;;
> 3.500> 3.500 hồhồ đậpđập (V>1 tr.3,(V>1 tr.3, HdHd>10m);>10m);
>5.000>5.000 cốngcống tướitưới,, tiêutiêu lớnlớn;;
>10. 000 TB (Q=24,8 Tr.m3/h);>10. 000 TB (Q=24,8 Tr.m3/h);
> 1. 000 km> 1. 000 km kênhkênh chínhchính;;

5. 700 Km5. 700 Km đêđê sôngsông;;
2. 000 km2. 000 km đêđê biểnbiển;;

23. 000 km23. 000 km bờbờ baobao......
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KẾT QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢIKẾT QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢIKẾT QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢIKẾT QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI
TỔNG NĂNG LỰC CÁC HỆ THỐNG THUỶ LỢI
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DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG ĐƯỢC TƯỚI NĂM 2003
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HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢIHIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢIHIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢIHIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI

1.1. QuyQuy hoạchhoạch đượcđược lậplập bámbám sátsát mụcmục tiêutiêu �������� đầuđầu tưtư XDTLXDTL đúngđúng hướnghướng �������� cócó hiệuhiệu quảquả lớnlớn
((Nh�tNh�t làlà QH LVQH LV sôngsông H#ngH#ng--TháiThái bìnhbình, QH ĐBSCL…), QH ĐBSCL…)

22-- PhátPhát triểntriển tướitưới,, tiêutiêu,, cấpcấp nướcnước gópgóp phầnphần quyếtquyết địnhđịnh::
a.a. ỔnỔn địnhđịnh,, tăngtăng nhanhnhanh DTDT--NSNS--SLSL lươnglương thựcthực,, riêngriêng lúalúa 16 tr. T(1986)16 tr. T(1986)�������� 32,5 tr. T (2000)32,5 tr. T (2000)
b.b. GópGóp phầnphần phátphát triểntriển đađa dạngdạng hóahóa câycây trồngtrồng.. NângNâng caocao giágiá trịtrị sảnsản lượnglượng nôngnông nghiệpnghiệp

trêntrên 11 đơnđơn vịvị diệndiện tíchtích canhcanh táctác..
c.c. TăngTăng cườngcường phụcphục vụvụ đađa mụcmục tiêutiêu::

C�pC�p ngungu#n#n n��cn��c SH+CN+DV+DL > 5t9 mSH+CN+DV+DL > 5t9 m33//nămnăm-- C�pC�p ngungu#n#n n��cn��c SH+CN+DV+DL > 5t9 mSH+CN+DV+DL > 5t9 m33//nămnăm
-- C�pC�p n��cn��c ng=tng=t,, t>ot>o đi@uđi@u kiBnkiBn mCmC rDngrDng diBndiBn tíchtích thGythGy sInsIn n��cn��c l�l�: 585.000 ha (2001): 585.000 ha (2001)

3.3. PhátPhát triểntriển cáccác giảigiải pháppháp phòngphòng chốngchống lũlũ:: BIoBIo vBvB dândân c�c�,, cMcM sCsC h>h> tNngtNng vàvà sInsIn xu�txu�t
khPikhPi thiênthiên taitai bãobão,, lũlũ,, úngúng v�iv�i mScmSc bIobIo đImđIm ngàyngày càngcàng caocao chocho hMnhMn 2020 triButriBu dândân CC
ĐBBBĐBBB vàvà BTB (BTB (chínhchính vTvT).). PhòngPhòng tránhtránh giImgiIm nhWnhW tXntXn th�tth�t bãobão lũlũ chocho cáccác vùngvùng NamNam
TB, ĐBSCL,TB, ĐBSCL, ĐôngĐông NB, TN...NB, TN...

4.4. GópGóp phầnphần rấtrất lớnlớn vàovào xâyxây dựngdựng nôngnông thônthôn mới,ổnmới,ổn địnhđịnh xãxã hộihội,, xoáxoá đóiđói giảmgiảm nghèonghèo……
5.5. CảiCải tạotạo môimôi trườngtrường sinhsinh tháithái,, môimôi trườngtrường sốngsống vàvà sảnsản xuấtxuất,, tạotạo cảnhcảnh quanquan......
6.6. GópGóp phầnphần phátphát triểntriển mạnhmạnh nguồnnguồn điệnđiện năngnăng ……



Cây trồngCây trồng
Diện tíchDiện tích
Sản lượngSản lượng Đ/vịĐ/vị 19861986 20002000

LúaLúa

NgôNgô

-- FlúaFlúa
+ lúa ĐX+ lúa ĐX
+ lúa HT+ lúa HT

-- Tổng SL lúaTổng SL lúa
-- FngôFngô

101066 haha
101066 haha
101066 haha
101066 haha
101066 haha

5,685,68
1,861,86
0,900,90

16,0016,00
0,460,46

7,677,67
3,003,00
2,332,33
32,532,5
0,70,7

LL Sả lSả l Tă 1 64 lầTă 1 64 lầLạcLạc
MíaMía
Đậu tươngĐậu tương
Cà feCà fe
Cao suCao su
Cây ăn quảCây ăn quả

Giá trị SL NGiá trị SL N22

Sản lượngSản lượng

GTSLGTSL

101066 haha

101066 đ/hađ/ha

0,037 (95)0,037 (95)

13,5 (95)13,5 (95)

Tăng 1,64 lầnTăng 1,64 lần
3,003,00
1,671,67
2,502,50
5,005,00
0,1490,149

17,517,5



QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC và CTTLQUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC và CTTLQUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC và CTTLQUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC và CTTL

ĐãĐã banban hànhhành cáccác luậtluật:: LuậtLuật vềvề tàitài nguyênnguyên nướcnước,, PhápPháp lệnhlệnh đêđê điềuđiều,,
PhápPháp lệnhlệnh phòngphòng chốngchống bãobão lụtlụt...... vàvà cáccác NghịNghị địnhđịnh,,

QĐ...QĐ...
TổTổ chứcchức quảnquản lýlý tàitài nguyênnguyên nướcnước::
�� TrướcTrước 1995:1995: ViệnViện QHQH vàvà QLN (QLQH) +QLN (QLQH) + CácCác sởsở TLTL
�� 19951995--2003:2003: CụcCục ThuỷThuỷ lợilợi ++ CácCác sởsở NNNN--PTNTPTNT
�� HiệnHiện nay:nay: -- BộBộ TNMTTNMT quảnquản lýlý NhàNhà nướcnước..

BộBộ NNNN PTNTPTNT ảả lýlý ll XDTL PCLBXDTL PCLB
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TổTổ chứcchức quảnquản lýlý tàitài nguyênnguyên nướcnước::
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BộBộ NNNN PTNTPTNT ảả lýlý ll XDTL PCLBXDTL PCLB-- BộBộ NNNN--PTNTPTNT quảnquản lýlý lưulưu vựcvực, XDTL, PCLB, XDTL, PCLB
ThànhThành lậplập:: HĐQG TNN,HĐQG TNN, UB s.UB s. MêkôngMêkông, Ban QLQH LV s., Ban QLQH LV s. HồngHồng, s., s. ĐồngĐồng NaiNai, s., s.

CửuCửu LongLong
TổTổ chứcchức phòngphòng chồngchồng thiênthiên tai:tai: Ban CH PCLBTƯBan CH PCLBTƯ vàvà ĐFĐF
QuảnQuản lýlý CTTL:CTTL:
�� HiệnHiện cócó 172172 côngcông tyty (DNNN)(DNNN) vớivới 2020 nghìnnghìn ngườingười
�� CóCó hơnhơn 1010 nghìnnghìn HTX NN +HTX NN + cáccác HộiHội, Ban,, Ban, TổTổ dịchdịch vụvụ nướcnước trongtrong phạmphạm vivi

cáccác HTTLợiHTTLợi
�� ỞỞ cáccác hệhệ thốngthống nhỏnhỏ (27% DT(27% DT còncòn lạilại)) cócó 1.0001.000 tổtổ chứcchức dùngdùng nướcnước
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CƠ CHẾ CHÍNH SÁCHCƠ CHẾ CHÍNH SÁCHCƠ CHẾ CHÍNH SÁCHCƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
ChínhChính sáchsách,, chiếnchiến lượclược PTPT thuỷthuỷ lợilợi:: ChínhChính sáchsách chungchung:: "" XâyXây
d[ngd[ng chi\nchi\n l��cl��c quyquy ho>chho>ch,, k\k\ ho>chho>ch,, chínhchính sáchsách bIobIo vBvB,, khaikhai
thácthác,, phátphát tri^ntri^n TNN,TNN, phòngphòng ch_ngch_ng vàvà kh`ckh`c phTcphTc hauhau quIquI dodo
n��cn��c gâygây rara""

ChínhChính sáchsách đầuđầu tưtư::
–– ĐãĐã đượcđược NhàNhà nướcnước quanquan tâmtâm nhưnhư ::

ChínhChính sáchsách,, chiếnchiến lượclược PTPT thuỷthuỷ lợilợi:: ChínhChính sáchsách chungchung:: "" XâyXây
d[ngd[ng chi\nchi\n l��cl��c quyquy ho>chho>ch,, k\k\ ho>chho>ch,, chínhchính sáchsách bIobIo vBvB,, khaikhai
thácthác,, phátphát tri^ntri^n TNN,TNN, phòngphòng ch_ngch_ng vàvà kh`ckh`c phTcphTc hauhau quIquI dodo
n��cn��c gâygây rara""

ChínhChính sáchsách đầuđầu tưtư::
–– ĐãĐã đượcđược NhàNhà nướcnước quanquan tâmtâm nhưnhư ::ợợ qq

PhụcPhục vụvụ đađa mụcmục tiêutiêu nhưngnhưng chưachưa thậtthật đầyđầy đủđủ
ChiếmChiếm tỷtỷ lệlệ nhỏnhỏ trongtrong tổngtổng đầuđầu tưtư

–– DịchDịch vụvụ nướcnước chủchủ yếuyếu vẫnvẫn làlà baobao cấpcấp

ChínhChính sáchsách huyhuy độngđộng vốnvốn::
–– ChủChủ yếuyếu bằngbằng vốnvốn ngânngân sáchsách
–– CóCó chínhchính sáchsách NhàNhà nướcnước vàvà NDND cùngcùng làmlàm thủythủy lợilợi,, thựcthực tếtế

dândân cócó 17% (17% (TkTk nămnăm 1993)1993) nhưngnhưng rấtrất khókhó huyhuy độngđộng
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆKHOA HỌC CÔNG NGHỆKHOA HỌC CÔNG NGHỆKHOA HỌC CÔNG NGHỆ
PhátPhát triểntriển khoakhoa họchọc côngcông nghệnghệ
–– ĐĐãã kếtkết hợphợp n/n/cứucứu cơcơ bảnbản, n/c, n/c ứngứng dụngdụng vàvà triểntriển khaikhai
–– ĐộiĐội ngũngũ cáncán bộbộ KHCNKHCN trưởngtrưởng thànhthành
–– CóCó nhữngnhững đơnđơn vịvị đãđã tìmtìm rara cơcơ chếchế hoạthoạt độngđộng cócó hiệuhiệu quảquả

KếtKết quảquả đạtđạt đượcđược khákhá quanquan trọngtrọng trongtrong::
–– ĐánhĐánh giágiá nguồnnguồn nướcnước,, câncân bằngbằng nướcnước...... cócó xétxét đếnđến ảnhảnh

hươnghương khíkhí hậuhậu toàntoàn cầucầu theotheo mụcmục tiêutiêu phátphát triểntriển bềnbền vữngvững

PhátPhát triểntriển khoakhoa họchọc côngcông nghệnghệ
–– ĐĐãã kếtkết hợphợp n/n/cứucứu cơcơ bảnbản, n/c, n/c ứngứng dụngdụng vàvà triểntriển khaikhai
–– ĐộiĐội ngũngũ cáncán bộbộ KHCNKHCN trưởngtrưởng thànhthành
–– CóCó nhữngnhững đơnđơn vịvị đãđã tìmtìm rara cơcơ chếchế hoạthoạt độngđộng cócó hiệuhiệu quảquả

KếtKết quảquả đạtđạt đượcđược khákhá quanquan trọngtrọng trongtrong::
–– ĐánhĐánh giágiá nguồnnguồn nướcnước,, câncân bằngbằng nướcnước...... cócó xétxét đếnđến ảnhảnh

hươnghương khíkhí hậuhậu toàntoàn cầucầu theotheo mụcmục tiêutiêu phátphát triểntriển bềnbền vữngvữnghươnghương khíkhí hậuhậu toàntoàn cầucầu,, theotheo mụcmục tiêutiêu phátphát triểntriển bềnbền vữngvững
–– DựDự báobáo xóixói lởlở lònglòng bờbờ vàvà đềđề xuấtxuất giảigiải pháppháp chỉnhchỉnh trịtrị,, thoátthoát lũlũ
–– NhậnNhận dạngdạng lũlũ trongtrong điềuđiều hànhhành hồhồ chứachứa
–– SửSử lýlý thânthân,, nềnnền,, cơcơ đêđê,, đậpđập
–– NcNc ứngứng dụngdụng vậtvật liệuliệu mớimới,, xâyxây dựngdựng quyquy trìnhtrình côngcông nghệnghệ

TK,TK, ThiThi côngcông côngcông trìnhtrình bằngbằng nhữngnhững vậtvật liệuliệu đđịịaa phươngphương
–– NcNc ứngứng dụngdụng côngcông nghệnghệ viễnviễn thámthám, G, GIS...IS...
–– XâyXây dựngdựng côngcông nghệnghệ cảicải tạotạo đấtđất chuachua,, phènphèn,, mặnmặn......

hươnghương khíkhí hậuhậu toàntoàn cầucầu,, theotheo mụcmục tiêutiêu phátphát triểntriển bềnbền vữngvững
–– DựDự báobáo xóixói lởlở lònglòng bờbờ vàvà đềđề xuấtxuất giảigiải pháppháp chỉnhchỉnh trịtrị,, thoátthoát lũlũ
–– NhậnNhận dạngdạng lũlũ trongtrong điềuđiều hànhhành hồhồ chứachứa
–– SửSử lýlý thânthân,, nềnnền,, cơcơ đêđê,, đậpđập
–– NcNc ứngứng dụngdụng vậtvật liệuliệu mớimới,, xâyxây dựngdựng quyquy trìnhtrình côngcông nghệnghệ

TK,TK, ThiThi côngcông côngcông trìnhtrình bằngbằng nhữngnhững vậtvật liệuliệu đđịịaa phươngphương
–– NcNc ứngứng dụngdụng côngcông nghệnghệ viễnviễn thámthám, G, GIS...IS...
–– XâyXây dựngdựng côngcông nghệnghệ cảicải tạotạo đấtđất chuachua,, phènphèn,, mặnmặn......



NGUỒN NHÂN LỰCNGUỒN NHÂN LỰCNGUỒN NHÂN LỰCNGUỒN NHÂN LỰC
Đội ngũ cán bộ khá hoàn chỉnh (khoảng 4 vạn lao động): có năng lựcĐội ngũ cán bộ khá hoàn chỉnh (khoảng 4 vạn lao động): có năng lực --
giải quyết được những vấn đề kỹ thuật rất cơ bản từ khảo sát, quigiải quyết được những vấn đề kỹ thuật rất cơ bản từ khảo sát, qui
hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý vận hành, cảnh báo dự báo lũ...hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý vận hành, cảnh báo dự báo lũ...
Đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị; năng lực được nâng cao; cán bộĐội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị; năng lực được nâng cao; cán bộ
đầu đàn tiếp cận được với các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiếnđầu đàn tiếp cận được với các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến
trên thế giới và khu vựctrên thế giới và khu vực
Phân bổ nguồn nhân lực:Phân bổ nguồn nhân lực:

Đội ngũ cán bộ khá hoàn chỉnh (khoảng 4 vạn lao động): có năng lựcĐội ngũ cán bộ khá hoàn chỉnh (khoảng 4 vạn lao động): có năng lực --
giải quyết được những vấn đề kỹ thuật rất cơ bản từ khảo sát, quigiải quyết được những vấn đề kỹ thuật rất cơ bản từ khảo sát, qui
hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý vận hành, cảnh báo dự báo lũ...hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý vận hành, cảnh báo dự báo lũ...
Đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị; năng lực được nâng cao; cán bộĐội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị; năng lực được nâng cao; cán bộ
đầu đàn tiếp cận được với các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiếnđầu đàn tiếp cận được với các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến
trên thế giới và khu vựctrên thế giới và khu vực
Phân bổ nguồn nhân lực:Phân bổ nguồn nhân lực:

TỶ LỆ CÁN BỘ THỦY LỢI TRÌNH ĐỘ CÁN BỘTỶ LỆ CÁN BỘ THỦY LỢI
CÓ TRÌNH ĐỘ TỪ TRUNG CẤP ĐẾN TIẾN SĨ

TRÊN 1 VẠN DÂN Ở 5 T ỈNH

Tp.Hồ Chí
Minh 2.18

Hà Giang
1.1

Hà Nội
2.68Q uảng

Bình 2.35
Đắc Lắc

0.7

TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ,
TÍNH BÌNH QUÂN TRÊN 1 VẠN DÂN Ở 5 T ỈNH

(%)

Trung cấp
0.553

Cnhân,CĐ
0.008 Tiến sĩ

0.14
Thạc sĩ
0.216

Kỹ sư
0.882



MẶT MẠNHMẶT MẠNH -- MẶT YẾUMẶT YẾUMẶT MẠNHMẶT MẠNH -- MẶT YẾUMẶT YẾU
MẶT MẠNHMẶT MẠNH

aa.. CóCó sựsự chỉchỉ đạođạo tậptập trungtrung::
bb.. ĐộiĐội ngũngũ cáncán bộbộ thuỷthuỷ lợilợi cócó truyềntruyền thốngthống vàvà năngnăng lựclực::

-- NNghiênghiên cSu,cSu, xdxd đ��cđ��c nhbngnhbng ph�Mngph�Mng pháp,pháp, mômô hìnhhình tínhtính toántoán:: dòngdòng chảy,chảy, câncân bằngbằng
nước,nước, dựdự báobáo báobáo lũ,lũ, điềuđiều tiếttiết vàvà lậplập quyquy trìnhtrình vậnvận hànhhành hồhồ chứachứa chỉnhchỉnh trịtrị sôngsông ......

-- NghiênNghiên cSucSu đánhđánh giágiá ngu#nngu#n n��c,n��c, x/dx/d quyquy ho>chho>ch SDTHNNSDTHNN cáccác LVLV sôngsông vàvà cáccác vùngvùng
cócó chấtchất lượnglượng vàvà hoànhoàn chỉnhchỉnh ��������

-- KhIoKhIo sátsát thi\tthi\t k\k\:: đượcđược trangtrang bịbị vàvà ứngứng dụngdụng đượcđược nhữngnhững cc// nghệnghệ tiêntiên tiếntiến tínhtính toántoán
thiếtthiết kếkế;;
cc.. QuảnQuản lýlý nguồnnguồn nướcnước:: ĐãĐã xx..dd vănvăn bInbIn PL,PL, quanquan tr=ngtr=ng nh�tnh�t làlà LuatLuat v@v@ TNN,TNN,

PhápPháp lBnhlBnh đêđê đi@u,đi@u, PCLBPCLB...... Th[cTh[c hiBnhiBn quInquIn lýlý TNNTNN theotheo quyquy ho>chho>ch......
dd.. NăngNăng l[cl[c thithi côngcông:: cáccác đMnđMn vfvf thithi côngcông đãđã đ��cđ��c trangtrang bfbf ph�Mngph�Mng tiBn,tiBn, côngcông
nghBnghB m�im�i trongtrong

MẶT MẠNHMẶT MẠNH
aa.. CóCó sựsự chỉchỉ đạođạo tậptập trungtrung::
bb.. ĐộiĐội ngũngũ cáncán bộbộ thuỷthuỷ lợilợi cócó truyềntruyền thốngthống vàvà năngnăng lựclực::

-- NNghiênghiên cSu,cSu, xdxd đ��cđ��c nhbngnhbng ph�Mngph�Mng pháp,pháp, mômô hìnhhình tínhtính toántoán:: dòngdòng chảy,chảy, câncân bằngbằng
nước,nước, dựdự báobáo báobáo lũ,lũ, điềuđiều tiếttiết vàvà lậplập quyquy trìnhtrình vậnvận hànhhành hồhồ chứachứa chỉnhchỉnh trịtrị sôngsông ......

-- NghiênNghiên cSucSu đánhđánh giágiá ngu#nngu#n n��c,n��c, x/dx/d quyquy ho>chho>ch SDTHNNSDTHNN cáccác LVLV sôngsông vàvà cáccác vùngvùng
cócó chấtchất lượnglượng vàvà hoànhoàn chỉnhchỉnh ��������

-- KhIoKhIo sátsát thi\tthi\t k\k\:: đượcđược trangtrang bịbị vàvà ứngứng dụngdụng đượcđược nhữngnhững cc// nghệnghệ tiêntiên tiếntiến tínhtính toántoán
thiếtthiết kếkế;;
cc.. QuảnQuản lýlý nguồnnguồn nướcnước:: ĐãĐã xx..dd vănvăn bInbIn PL,PL, quanquan tr=ngtr=ng nh�tnh�t làlà LuatLuat v@v@ TNN,TNN,

PhápPháp lBnhlBnh đêđê đi@u,đi@u, PCLBPCLB...... Th[cTh[c hiBnhiBn quInquIn lýlý TNNTNN theotheo quyquy ho>chho>ch......
dd.. NăngNăng l[cl[c thithi côngcông:: cáccác đMnđMn vfvf thithi côngcông đãđã đ��cđ��c trangtrang bfbf ph�Mngph�Mng tiBn,tiBn, côngcông
nghBnghB m�im�i trongtrong

Ặ ẾẶ ẾẶ ẾẶ ẾMẶT YẾUMẶT YẾU
.. Phát triển tưới tiêu, cấp nước:Phát triển tưới tiêu, cấp nước: phTc vT đa mTc tiêu nh�ng ch�a that đNy đG, XDCB ch�aphTc vT đa mTc tiêu nh�ng ch�a that đNy đG, XDCB ch�a

hoàn chgnh hB th_ng; t��i cây tr#ng c>n ti\t kiBm n��c ch�a đ��c phát tri^n, cònhoàn chgnh hB th_ng; t��i cây tr#ng c>n ti\t kiBm n��c ch�a đ��c phát tri^n, còn
tr�ing h�p ch�a giIi quy\t triBt đ^ ĐTM, Đi@u tra cM bIn ch�a đáp Sng yêu cNu...tr�ing h�p ch�a giIi quy\t triBt đ^ ĐTM, Đi@u tra cM bIn ch�a đáp Sng yêu cNu...

.. Đầu tư cho phòng chống thiên tai báo lũĐầu tư cho phòng chống thiên tai báo lũ còn h>n ch\, ch�a t�Mng xSng v�i yêu cNu, nh�tcòn h>n ch\, ch�a t�Mng xSng v�i yêu cNu, nh�t
là C Mi@n Trung, Nam BD; ph�Mng tiBn chg huy, Sng phó thi\u, kém...là C Mi@n Trung, Nam BD; ph�Mng tiBn chg huy, Sng phó thi\u, kém...

•• Quản lý nguồn nước và CT thuỷ lợi:Quản lý nguồn nước và CT thuỷ lợi: Văn bIn pháp lý ch�a that đG và m>nh; TX chSc vàVăn bIn pháp lý ch�a that đG và m>nh; TX chSc và
trang bf, năng l[c quIn lý ch�a t�Mng xSng; Phí thu9 l�i th�p, thu không đG chi; S[trang bf, năng l[c quIn lý ch�a t�Mng xSng; Phí thu9 l�i th�p, thu không đG chi; S[
tham gia cGa cDng đ#ng còn h>n ch\...tham gia cGa cDng đ#ng còn h>n ch\...

•• Khoa học công nghệ:Khoa học công nghệ: CM sC h> tNng kém; V_n đNu t� cho NCKH r�t h>n ch\; HiBu quICM sC h> tNng kém; V_n đNu t� cho NCKH r�t h>n ch\; HiBu quI
đNu t� nghiên cSu ch�a cao...đNu t� nghiên cSu ch�a cao...

•• Nguồn nhân lực còn hạn chế về:Nguồn nhân lực còn hạn chế về: Tính năng đDng; Ngo>i ngb; Tin h=c; phân b_ khôngTính năng đDng; Ngo>i ngb; Tin h=c; phân b_ không
đ@u...đ@u...

MẶT YẾUMẶT YẾU
.. Phát triển tưới tiêu, cấp nước:Phát triển tưới tiêu, cấp nước: phTc vT đa mTc tiêu nh�ng ch�a that đNy đG, XDCB ch�aphTc vT đa mTc tiêu nh�ng ch�a that đNy đG, XDCB ch�a

hoàn chgnh hB th_ng; t��i cây tr#ng c>n ti\t kiBm n��c ch�a đ��c phát tri^n, cònhoàn chgnh hB th_ng; t��i cây tr#ng c>n ti\t kiBm n��c ch�a đ��c phát tri^n, còn
tr�ing h�p ch�a giIi quy\t triBt đ^ ĐTM, Đi@u tra cM bIn ch�a đáp Sng yêu cNu...tr�ing h�p ch�a giIi quy\t triBt đ^ ĐTM, Đi@u tra cM bIn ch�a đáp Sng yêu cNu...

.. Đầu tư cho phòng chống thiên tai báo lũĐầu tư cho phòng chống thiên tai báo lũ còn h>n ch\, ch�a t�Mng xSng v�i yêu cNu, nh�tcòn h>n ch\, ch�a t�Mng xSng v�i yêu cNu, nh�t
là C Mi@n Trung, Nam BD; ph�Mng tiBn chg huy, Sng phó thi\u, kém...là C Mi@n Trung, Nam BD; ph�Mng tiBn chg huy, Sng phó thi\u, kém...

•• Quản lý nguồn nước và CT thuỷ lợi:Quản lý nguồn nước và CT thuỷ lợi: Văn bIn pháp lý ch�a that đG và m>nh; TX chSc vàVăn bIn pháp lý ch�a that đG và m>nh; TX chSc và
trang bf, năng l[c quIn lý ch�a t�Mng xSng; Phí thu9 l�i th�p, thu không đG chi; S[trang bf, năng l[c quIn lý ch�a t�Mng xSng; Phí thu9 l�i th�p, thu không đG chi; S[
tham gia cGa cDng đ#ng còn h>n ch\...tham gia cGa cDng đ#ng còn h>n ch\...

•• Khoa học công nghệ:Khoa học công nghệ: CM sC h> tNng kém; V_n đNu t� cho NCKH r�t h>n ch\; HiBu quICM sC h> tNng kém; V_n đNu t� cho NCKH r�t h>n ch\; HiBu quI
đNu t� nghiên cSu ch�a cao...đNu t� nghiên cSu ch�a cao...

•• Nguồn nhân lực còn hạn chế về:Nguồn nhân lực còn hạn chế về: Tính năng đDng; Ngo>i ngb; Tin h=c; phân b_ khôngTính năng đDng; Ngo>i ngb; Tin h=c; phân b_ không
đ@u...đ@u...



BÀI HỌC KINH NGHIỆMBÀI HỌC KINH NGHIỆM
11-- PhátPhát tri^ntri^n TLTL phIiphIi nângnâng dNndNn tlngtlng b��cb��c,, xoáyxoáy trôntrôn _c_c,, nângnâng caocao khôngkhông nglngnglng,,

giIigiIi quy\tquy\t dNndNn tlngtlng vùngvùng,, tlngtlng mmtmmt g`ng`n v�iv�i yêuyêu cNucNu phátphát tri^ntri^n cGacGa sInsIn xu�txu�t,,
điiđii s_ngs_ng,, g`ng`n v�iv�i khIkhI năngnăng cGacGa đ�tđ�t n��cn��c v@v@ tàitài chínhchính,, v@v@ trìnhtrình đDđD khoakhoa h=ch=c knkn
thuatthuat vàvà ti\nti\n bDbD knkn thuatthuat,, trìnhtrình đDđD dândân trítrí.. NóiNói chungchung theotheo mDtmDt trìnhtrình t[t[:: t��it��i
mùamùa ++ cungcung c�pc�p ngu#nngu#n n��cn��c sinhsinh ho>tho>t,, t��it��i cIcI nămnăm ++ ch_ngch_ng úngúng,, h>nh>n ch\ch\
ngapngap lTtlTt ++ đ�ađ�a n��cn��c chGchG đDngđDng đ\nđ\n ruDngruDng ++ kiênkiên c_c_ dNndNn ++ hiBnhiBn đ>iđ>i hoáhoá dNndNn ++
tNntNn su�tsu�t bIobIo đImđIm caocao hMnhMn..

ViBcViBc laplap quyquy ho>chho>ch,, viBcviBc xâyxây d[ngd[ng chi\nchi\n l��cl��c,, k\k\ ho>chho>ch dàidài h>nh>n cũngcũng cNncNnBB apap q yq y >> ,, BB yy [ g[ g �� ,, >> >> gg
phIiphIi khôngkhông nglngnglng bXbX sung,sung, đi@uđi@u chgnhchgnh vàvà nângnâng caocao..

22-- NhàNhà n��cn��c vàvà nhânnhân dândân cùngcùng làmlàm,, cùngcùng quInquIn lýlý,, cócó phânphân côngcông phânphân c�pc�p.. CóCó
chínhchính sáchsách đ_iđ_i v�iv�i nôngnông dândân ((chínhchính sáchsách thu9thu9 l�il�i phíphí,, chínhchính sáchsách đNuđNu t�t�).).

33-- NhàNhà n��cn��c phIiphIi đNuđNu t�t� taptap trungtrung.. ĐNuĐNu t�t� chocho cáccác vùngvùng tr=ngtr=ng đi^mđi^m nh�ngnh�ng cNncNn
t>ot>o đi@uđi@u kiBnkiBn chocho vùngvùng nhPnhP,, vùngvùng sâusâu vùngvùng xaxa ngayngay trongtrong tlngtlng kỳkỳ k\k\ ho>chho>ch

44-- XâyXây d[ngd[ng nh�ngnh�ng phphIiIi quInquIn lýlý t_tt_t
55-- CNnCNn th[cth[c hiBnhiBn quInquIn lýlý tXngtXng h�ph�p l�ul�u v[cv[c,, quInquIn lýlý tXngtXng h�ph�p ngu#nngu#n n��cn��c ((k^k^ cIcI

ngu#nngu#n n��cn��c qu_cqu_c t\t\)) mDtmDt cáchcách th_ngth_ng nh�tnh�t vàvà chmtchmt chqchq..


