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2. Về kênh mương thủy lợi: Phấn ñấu kiên cố hóa khoảng 3,9km, gồm1,2km
kênh mương thủy lợi gắn với ñường nội ñồng và 2,7 km kênh mương không gắn với
ñường nội ñồng theo Quyết ñịnh 3151/Qð-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh
Bình Thuận về phê duyệt ðề án kiên cố hóa kênh nội ñồng các xã xây dựng nông
thôn mới tỉnh Bình Thuận giai ñoạn 2015-2020. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của
Trung ương, tỉnh ñể tiếp tục mở rộng các tuyến mới, kiên cố hóa, duy tu, nạo vét các
tuyến hiện hữu ñáp ứng tối ña nhu cầu tưới tiêu.
II. Các giải pháp.
1. Giải pháp về cơ chế chính sách:
- Tăng cường huy ñộng mọi nguồn lực trong xã hội, tranh thủ lồng ghép vốn
của các chương trình, dự án hỗ trợ ñể tập trung ñẩy mạnh phát triển giao thông nội
ñồng kết hợp kênh mương thủy lợi trong ñó lấy nguồn lực của nhân dân làm nòng cốt
ñể thực hiện;
- ðối với các ñịa phương có ñời sống kinh tế - xã hội chậm phát triển, dân cư
thưa thớt (vùng ñồng bào dân tộc thiểu số), không thể huy ñộng ñóng góp của nhân
dân ñể thực hiện theo Nghị quyết này, phải thực hiện theo cơ chế Nhà nước ñầu tư là
chủ yếu (xã La Ngâu);
- Phần diện tích ñất mà nhân dân ñóng góp ñể xây dựng hệ thống giao thông,
thủy lợi, cần có cơ chế hỗ trợ làm lại giấy tờ về quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, hoán
ñổi ñất, bồi thường do bị mất ñất.
2. Giải pháp về ñầu tư phát triển:
- Lập Kế hoạch phát triển hệ thống giao thông nội ñồng gắn với kiên cố hóa
kênh mương thủy lợi phục vụ công tác quản lý, phân cấp quản lý và lồng ghép kế
hoạch thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi các xã trong chương trình xây dựng
nông thôn mới;
- Thực hiện Chương trình nâng cao năng lực cho các tổ chuyên dùng nước bao
gồm: hỗ trợ, tập huấn công tác quản lý tưới, sửa chữa ñường, kênh, công tác ñầu tư
phát triển hệ thống thủy lợi nội ñồng, kỹ năng quản lý tài chính, giám sát ñánh giá…
3. Giải pháp về vốn:
Tranh thủ tối ña các nguồn vốn phát triển giao thông nội ñồng gắn với kiên cố
hóa kênh mương thủy lợi cấp xã theo chương trình Nông thôn mới ñược hỗ trợ từ
nguồn vốn ngân sách Nhà nước (vốn Nông thôn mới, Nghị ñịnh 35, ngân sách tỉnh,
huyện, xã và vốn nhân dân ñóng góp).

