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TÓM TẮT 

Kết quả nghiên cứu ở Vĩnh Phúc cho thấy rằng: chính sách miễn thủy lợi phí trực tiếp tác động 
làm giảm chi phí sản xuất và cũng chính là yếu tố làm tăng thu nhập cho các hộ nông dân sản xuất 
nông nghiệp. Song chính sách này cũng gây ra một số tác động tiêu cực trong quá trình thực thi như: 
giảm ý thức của người dân trong việc sử dụng tiết kiệm nước, giảm ý thức bảo vệ công trình thuỷ lợi. 
Xét trên tổng thể nền kinh tế, miễn thủy lợi phí sẽ làm giảm phúc lợi xã hội do Ngân sách phải cấp bù, 
mất công bằng giữa các hộ có diện tích canh tác nhiều đầu nguồn và cuối nguồn; mất công bằng 
giữa các hộ (giàu thường gieo trồng nhiều) các hộ nghèo (chỉ chuyên canh hai vụ lúa); làm giảm diện 
tích một số cây trồng vụ đông do tính chất “xin cho” trong tưới tiêu và tính phức tạp về lịch tưới của 
cây vụ đông. Trước khi có chính sách miễn thủy lợi phí thì dòng tiền từ các hộ nông dân sử dụng 
nước thông qua thu thủy lợi phí mà tới các cơ quan tài chính, sau khi miễn thì dòng tiền lại “chảy 
ngược” từ cơ quan tài chính về cho các công ty thủy nông, vì vậy có xuất hiện hiên tượng báo cáo 
không đúng về công tác thủy lợi nhằm nhận tiền cấp bù nhiều hơn từ ngân sách.  

Từ khóa: Chính sách, hạn chế, hộ nông dân, miễn thủy lợi phí, tích cực.  

SUMMARY 
Research results in Vinh Phuc show that exempting irrigation fee policies directly impact on 

reducing production costs and also increase the income of farmers in agricultural production. 
However, the policies also caused some negative impacts during implementation such as reducing 
the sense of the people in the saving use of water, reducing the consciousness of protection of 
irrigation systems. Considering the overall economy, irrigation fee exemption will reduce social 
welfare by granting compensation from the government budget, the inequity among households with 
located cultivated area near and far from irrigation system; inequity among households because rich 
farmers often cultivated many get more benefit from irrigation fee exemption, otherwise,  poor 
households (only two rice crops) get  few benefit from the policies. The policies also reduces cultivate 
areas of winter crop due to the complexity of irrigation schedule crops; Prior to the irrigation fee 
exemption policies, the cash flows are from the farmers using water to the governmental budget, after 
implementing the policies, the cash flows are from the government budget to irrigation institutions or 
companies, so there appears the phenomenon of incorrect reporting of irrigation expenditures in 
order to receive more compensation payments from the government budget. 

Key words: farmer households, irrigation fee exemption, negative impact, policies, positive.  
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1. §ÆT VÊN §Ò 

Thùc hiÖn chÝnh s¸ch Tam N«ng cña 
§¶ng vμ Nhμ n−íc (n«ng nghiÖp - n«ng d©n - 
n«ng th«n) cã vai trß quan träng trong sù 
ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ vμ x· héi. Cã 
mét nghÞch lý lμ n«ng d©n chiÕm 73,7% d©n 
sè vμ 67% lùc l−îng lao ®éng cña c¶ n−íc, 
nh−ng chØ ®−îc h−ëng kho¶ng 20% GDP (Vò 
Träng Kh¶i, 2008). Bªn c¹nh ®ã, ®Çu t− cho 
lÜnh vùc n«ng nghiÖp còng khiªm tèn chØ 
chiÕm kho¶ng 10% ng©n s¸ch quèc gia (Bé 
Tμi chÝnh, 2007). §Ó hç trî cho s¶n xuÊt 
n«ng nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng d©n cã 
thªm nguån vèn ®Çu t− s¶n xuÊt, n©ng cao 
®êi sèng n«ng d©n, b¾t ®Çu tõ 1/1/2009 
ChÝnh phñ thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 115 quy 
®Þnh miÔn thuû lîi phÝ cho s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp. 

VÜnh Phóc lμ mét trong nh÷ng tØnh ®i 
®Çu trong viÖc miÔn thuû lîi phÝ cho s¶n 
xuÊt n«ng nghiÖp, b¾t ®Çu tõ n¨m 2007 
tr−íc khi NghÞ ®Þnh 115-CP ra ®êi. Qua h¬n 
3 n¨m thùc hiÖn miÔn thuû lîi phÝ (TLP) cho 
s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, chÝnh s¸ch miÔn TLP 
b−íc ®Çu ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt 
®Þnh. Song trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh 
s¸ch còng n¶y sinh mét sè tån t¹i, bÊt cËp 
cÇn ®−îc nghiªn cøu vμ hoμn thiÖn. Lμm thÕ 
nμo ®Ó ng−êi n«ng d©n tiÕp tôc ®−îc h−ëng 
dÞch vô t−íi tiªu mét c¸ch tèt nhÊt vμ lμm 
thÕ nμo ®Ó hÖ thèng t−íi tiªu ®−îc qu¶n lý 
tèt, hiÖu qu¶ vμ bÒn v÷ng khi mμ ng−êi dïng 
n−íc kh«ng ph¶i hoÆc tr¶ gi¸ thÊp? Lμm thÕ 
nμo ®Ó ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng gi÷a c¸c hé 
n«ng d©n trong viÖc h−ëng lîi tõ chÝnh s¸ch? 
Trong qu¸ tr×nh thùc thi chÝnh s¸ch miÔn 
thñy lîi phÝ cã nh÷ng thuËn lîi vμ khã kh¨n 
g×? §ã lμ nh÷ng c©u hái lín ®Æt ra cho 
nghiªn cøu nμy. 

Nghiªn cøu nμy nh»m ph¶n ¸nh t×nh 
h×nh thùc thi chÝnh s¸ch miÔn thñy lîi phÝ 
t¹i tØnh VÜnh Phóc vμ ®Ò xuÊt mét sè gi¶i 
ph¸p nh»m hoμn thiÖn, n©ng cao hiÖu qu¶ 
thùc hiÖn chÝnh s¸ch. 

2. NGUåN Sè LIÖU & PH¦¥NG PH¸P 
    NGHI£N CøU  

2.1. Nguån sè liÖu thø cÊp (®· c«ng bè) 

Nguån sè liÖu ®· ®−îc c«ng bè, bao gåm 
c¸c  sè liÖu vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch 
miÔn thuû lîi phÝ nh−: KÕt qu¶ thu TLP, nî 
®äng thuû lîi phÝ tr−íc vμ sau chÝnh s¸ch 
miÔn thñy lîi phÝ, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña 
c¸c c¬ quan qu¶n lý vμ c¸c bé phËn dÞch vô 
thñy n«ng tr−íc vμ sau khi thùc thi chÝnh 
s¸ch miÔn thñy lîi phÝ cña ChÝnh phñ ®−îc 
thu thËp tõ nh÷ng nguån sè liÖu cã s½n, c¸c 
b¸o c¸o, sè liÖu hμng n¨m cña Chi côc thñy 
lîi, c«ng ty khai th¸c c«ng tr×nh thñy lîi 
(KTCTTL) vμ hîp t¸c x· (HTX). Qua nh÷ng 
th«ng tin nμy, nh»m ph©n tÝch ho¹t ®éng cña 
c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô thuû lîi trong 
viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn TLP. 

2.2. Nguån sè liÖu s¬ cÊp (sè liÖu míi) 

Sè liÖu míi sÏ ®−îc ®iÒu tra ®iÓn h×nh 
th«ng qua pháng vÊn trùc tiÕp c¸c ®¬n vÞ 
cung øng dÞch vô thñy lîi, c¸c hé n«ng d©n 
trªn ®Þa bμn hai huyÖn B×nh Xuyªn vμ LËp 
Th¹ch thuéc tØnh VÜnh Phóc. 

Sè mÉu ®−îc ®iÒu tra lμ 2 c«ng ty 
KTCTTL, 4 HTX dïng n−íc vμ 60 hé n«ng 
d©n (mçi huyÖn ®iÒu tra 30 hé n«ng d©n), 
trong 30 hé n«ng d©n ®−îc chän ngÉu nhiªn 
vμ ph©n tæ theo c¸c tiªu chÝ nh»m phôc vô 
vμ lμm næi bËt môc tiªu nghiªn cøu ®· ®−îc 
®Ò ra: c¨n cø vμo ®Æc ®iÓm h−ëng n−íc tõ 
c«ng tr×nh thñy lîi ph©n theo nhãm hé n»m 
trong vïng t−íi cña c«ng ty vμ nhãm hé n»m 
ngoμi vïng t−íi cña c«ng ty; c¨n cø vμo vÞ trÝ 
canh t¸c ph©n theo nhãm hé cã diÖn tÝch ®Êt 
canh t¸c ®Çu nguån (gÇn kªnh cÊp 1), c¸c hé 
gi÷a nguån (cã diÖn tÝch canh t¸c gÇn kªnh 
cÊp 2) vμ c¸c hé cã diÖn tÝch canh t¸c cuèi 
nguån. 

2.3. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vμ xö lý 
        sè liÖu 

- Ph−¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ vμ tÝnh 
gi¸ thμnh s¶n phÈm: 



Nguyễn Văn Song, Phạm Thị Thúy Lệ, Vi Văn Năng, Trần Thị Thu Trang... 

810 

Nghiªn cøu tÝnh to¸n gi¸ thμnh mét sè 
s¶n phÈm chñ yÕu trong n«ng nghiÖp (lóa, 
ng«...), nh»m tÝnh ®−îc lîi Ých trong gi¶m chi 
phÝ, t¨ng chi phÝ trong s¶n xuÊt khi c¸c s¶n 
phÈm n«ng nghiÖp ®−îc h¹ch to¸n trong 
tr−êng hîp miÔn gi¶m thuû lîi phÝ. 

- Ph−¬ng ph¸p so s¸nh:  

Nghiªn cøu sÏ sö dông ph−¬ng ph¸p nμy 
nh»m so s¸nh lîi Ých cña nh÷ng ng−êi n«ng 
d©n tr−íc vμ sau khi thùc thi chÝnh s¸ch 
miÔn thuû lîi phÝ. 

Mét sè tiªu chÝ ph©n tÝch chÝnh cña 
nghiªn cøu  

+ §èi víi nhãm hé ®iÒu tra c¸c chØ tiªu 
chÝnh ®Ó ph©n tÝch bao gåm: chi phÝ TLP 
trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c nhãm hé 
®iÒu tra cho mét sè n«ng s¶n chÝnh; chi phÝ 
thuû lîi phÝ trong tæng thu nhËp vμ lîi 
nhuËn c¸c nhãm hé ®iÒu tra; c¸c chØ tiªu nμy 
dïng ®Ó ph©n tÝch møc ®é ¶nh h−ëng cña 
chÝnh s¸ch miÔn thuû lîi phÝ ®èi víi c¸c 
nhãm hé n«ng d©n, tõ ®ã thÊy ®−îc viÖc 
miÔn thuû lîi phÝ ®· gi¶m ®−îc chi phÝ s¶n 
xuÊt, n©ng cao thu nhËp cho ng−êi n«ng d©n; 
nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n, m©u thuÉn cña 
c¸c hé ®iÒu tra trong khi ®−îc miÔn TLP. 

+ §èi víi c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô 
thñy lîi bao gåm: chØ tiªu vÒ kÕt qu¶ thu 
thuû lîi phÝ vμ thu nî ®äng thuû lîi phÝ; chØ 
tiªu vÒ c¬ cÊu c¸c kho¶n chi trong dÞch vô 
thuû n«ng tr−íc vμ sau khi cã chÝnh s¸ch 
miÕn thuû lîi phÝ cho n«ng nghiÖp. 

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU & TH¶O  
     LUËN 

3.1. T×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn  
       TLP trªn ®Þa bμn tØnh VÜnh Phóc  

Trong giai ®o¹n (2004 - 2006), tr−íc khi 
thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn thñy lîi phÝ, 
b×nh qu©n mçi n¨m tØnh VÜnh Phóc ®· trÝch 
tõ ng©n s¸ch hç trî gÇn 60% TLP cho n«ng 
d©n. §Õn n¨m 2007, tØnh thùc hiÖn miÔn 

100% thuû lîi phÝ s¶n xuÊt trång trät trªn 
®Þa bμn.  

B×nh qu©n mçi n¨m ng©n s¸ch tØnh chi 
cho miÔn thñy lîi phÝ lμ h¬n 50 tû ®ång 
(chiÕm 1% tæng thu ng©n s¸ch cña tØnh). 
Møc hç trî TLP cho n«ng nghiÖp t¨ng dÇn vμ 
miÔn toμn bé tõ n¨m 2007 tr−íc khi NghÞ 
®Þnh 115-CP ra ®êi (B¶ng 1). 

KÕt qu¶ kiÓm tra vÒ kinh phÝ cÊp bï 
thuû lîi phÝ nh÷ng n¨m qua cho thÊy, ®¹i 
®a sè c¸c ®Þa ph−¬ng kh«ng cã ®ñ tμi liÖu vÒ 
danh môc, quy m«, nhiÖm vô, c«ng suÊt c¸c 
c«ng tr×nh thuû lîi ®Þa ph−¬ng qu¶n lý. V× 
vËy, diÖn tÝch phôc vô cña c¸c x· tù kª khai 
mÆc dï cã x¸c nhËn cña huyÖn song vÉn 
ch−a ®¶m b¶o chÝnh x¸c so víi diÖn tÝch 
thùc tÕ, nªn tæng diÖn tÝch ®Ò nghÞ cÊp bï 
TLP vμ diÖn tÝch canh t¸c ngμy mét t¨ng 
dÉn ®Õn TLP t¨ng theo (phÇn t¨ng nμy t¨ng 
do diÖn tÝch bÞ tranh chÊp lμ chñ yÕu, møc 
gi¸ vÉn tÝnh theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 
4892/Q§ - UB ngμy 23/12/2004 cña UB 
tØnh). Theo sè liÖu ®· quyÕt to¸n vÒ TLP 
trªn ®Þa bμn tØnh, n¨m 2004 tæng TLP lμ 
35,12 tû ®ång, n¨m 2005 tæng TLP lμ 43,08 
tû, n¨m 2006 TLP lμ 45,61 tû b×nh qu©n 
mçi n¨m TLP t¨ng 10% kinh phÝ. N¨m 2004 
chªnh lÖch sau khi kiÓm tra vÒ diÖn tÝch c¶ 
n¨m gi¶m 2740 ha, kinh phÝ cÊp bï TLP 
gi¶m h¬n 3 tû ®ång. N¨m 2005, chªnh lÖch 
sau khi kiÓm tra diÖn tÝch c¶ n¨m gi¶m 
3000 ha, kinh phÝ cÊp bï TLP gi¶m gÇn 2 tû 
®ång so víi b¸o c¸o tõ c¸c huyÖn, thÞ vμ c¸c 
c«ng ty KTCTTL. 

XÐt d−íi gãc ®é ph©n phèi l¹i phóc lîi 
x· héi vμ trî cÊp ®Çu vμo cho n«ng d©n, 
miÔn TLP ë VÜnh Phóc trong nh÷ng n¨m 
qua ®· gi¶m chi phÝ ®Çu vμo cho s¶n xuÊt 
n«ng nghiÖp. MÆc dï vËy, trong qu¸ tr×nh 
thùc hiÖn còng n¶y sinh mét sè bÊt cËp cÇn 
tho¸t gì nh−: vÊn ®Ò c«ng b»ng trong miÔn 
TLP, xuÊt hiÖn hiÖn t−îng khai t¨ng diÖn 
tÝch t−íi nh»m nhËn cÊp bï TLP tõ ng©n 
s¸ch. 
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B¶ng 1. Kinh phÝ cÊp cho thuû lîi phÝ cña tØnh VÜnh Phóc (2004 - 2008) 

Chỉ tiêu ĐVT 2004 2005 2006 2007 2008 

Tổng số tiền TLP Tỷ đồng 35,12 43,08 45,61 58,00 60,53 

Ngân sách hỗ trợ “ 20,9 24,57 27,60 58,00 60,53 

Tỷ lệ hỗ trợ đạt % 60,00 75,00 60,00 100,0 100,0 

Nguồn: Chi Cục thuỷ lợi tỉnh Vĩnh Phúc, 2009 

3.2. T×nh h×nh thùc thi chÝnh s¸ch miÔn 
       TLP cña c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch 
        vô thuû lîi  

3.2.1. VÒ ph−¬ng diÖn qu¶n lý chung 

Sau khi cã chÝnh s¸ch miÔn thuû lîi phÝ c¬ 
chÕ tμi chÝnh thay ®æi, c¸c ®¬n vÞ cung øng 
dÞch vô thñy lîi (DVTL) kh«ng thu TLP trùc 
tiÕp tõ ng−êi dïng n−íc th«ng qua hîp ®ång 

dÞch vô nh− tr−íc ®©y mμ thùc hiÖn “thu TLP" 
gi¸n tiÕp tõ ng©n s¸ch Nhμ n−íc. §iÒu nμy 
phÇn nμo ®· lμm thay ®æi chøc n¨ng, nhiÖm 
vô, quyÒn h¹n cña c¸c ®¬n vÞ cung øng 
DVTL. B¶ng 2 cho thÊy sù so s¸nh nh÷ng 
thay ®æi vÒ chøc n¨ng, quyÒn h¹n vμ nhiÖm 
vô cña c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô thñy 
n«ng tr−íc vμ sau khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch 
miÔn TLP. 

B¶ng 2. So s¸nh sù thay ®æi vÒ ph−¬ng diÖn qu¶n lý cña ®¬n vÞ cung øng DVTL 
tr−íc vμ sau chÝnh s¸ch miÔn TLP 

Nội dung Trước chính sách miễn TLP Sau chính sách miễn TLP 

Chức năng - Quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi, điều hành tưới 
   tiêu cho đồng ruộng (Không đổi) 

Trách 
nhiệm 

- Hàng vụ lập sổ thu thuỷ lợi phí 
- Đóng góp vào các quỹ phúc lợi xã hội 

(Không đổi) 

Nghĩa vụ 
- Thu TLP của xã viên 
- Bơm nước tưới và tiêu nước 
- Nộp thuỷ lợi phí 

- Thu thuỷ lợi phí nội đồng 
- Bơm nước tưới và tiêu nước 

Quyền hạn 
- Được sử dụng một phần tiền TLP và thuỷ lợi phí nội  
  đồng để bù đắp chi phí hoạt động dịch vụ thuỷ lợi và tu 
  bổ, nạo vét thường xuyên kênh nội đồng 

- Chủ động thu thuỷ lợi phí nội đồng để 
   hoạt động 

Nguồn: Tổng hợp điều tra các  đơn vị cung ứng DVTL, 2009 

3.2.2. VÒ ph−¬ng diÖn cung cÊp dÞch vô 
           t−íi tiªu 

KÕt qu¶ ®iÒu tra vμ ph©n tÝch cho thÊy, 
khi cã chÝnh s¸ch miÔn TLP diÖn tÝch t−íi 
cña c¸c ®¬n vÞ cung øng DVTL cã xu h−íng 
t¨ng lªn, b×nh qu©n t¨ng 3,5% t−¬ng ®−¬ng 
1.434,68 ha. Nh− vËy, nhu cÇu vÒ t−íi n−íc 
t¨ng lªn do “gi¸ n−íc” rÎ h¬n so víi tr−íc, 
®iÒu nμy còng thÓ hiÖn sù bÊt cËp trong ý 
thøc tiÕt kiÖm n−íc cña ng−êi dïng n−íc do 
chÝnh s¸ch t¹o ra. §Æc biÖt, diÖn tÝch trång 

mμu cã xu h−íng gi¶m do lÞch t−íi n−íc ®èi 
víi c©y mμu phøc t¹p, c¬ chÕ “xin - cho” xuÊt 
hiÖn lμm cho lÞch t−íi ®èi víi c©y mμu kh«ng 
®−îc ®¶m b¶o (B¶ng 3). 

Tr−íc khi miÔn TLP trªn tæng diÖn tÝch 
439 sμo cña c¸c hé ®iÒu tra, sè diÖn tÝch ®−îc 
t−íi ®Çy ®ñ, kÞp thêi cã kho¶ng 406,85 sμo 
chiÕm 92,67% tæng diÖn tÝch ®iÒu tra. So 
s¸nh c¸c chØ tiªu ®ã víi sau khi tiÕn hμnh 
miÔn TLP th× tÝnh kÞp thêi ®Òu gi¶m kÓ c¶ vÒ 
sè t−¬ng ®èi vμ sè tuyÖt ®èi (B¶ng 4). 
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B¶ng 3. KÕt qu¶ phôc vô t−íi cña c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô thñy lîi 
tr−íc vμ sau chÝnh s¸ch miÔn thñy lîi phÝ 

Lúa Màu 
Chỉ tiêu 

Trước CS Sau CS So sánh (lần) Trước CS Sau CS So sánh (lần) 

Vụ chiêm 13.996,95 15.252,48 1,09    2.367,35 1.657,14 0,70 

Vụ mùa 12.034,00 12.646,44 1,05    2.326,47 1.981,97 0,85 

Vụ đông    10.497,60 9.845,86 0,94 

B¶ng 4. KÕt qu¶ t−íi  cña c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô thñy lîi víi c¸c hé d©n 

Chỉ tiêu Diện tích 
(sào) 

Tỷ lệ 
(%) 

Diện tích kịp thời 
(sào) 

Tỷ lệ 
(%) 

Tổng DT điều tra 439,0 100   

Tổng DT  tưới 228,5 52,05 228,5  

Trước miễn TLP 220,8 96,63 214,7 93,96 

Sau miễn TLP 206,17 90,23 192,5 84,25 

     

3.2.3. VÒ ph−¬ng diÖn thu - chi tμi chÝnh 

3.2.3.1. T×nh h×nh thu thñy lîi phÝ cña c¸c ®¬n  
             vÞ cung øng dÞch vô thñy lîi 

Sau khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn TLP,  
c¸c c«ng ty KTCTTL cã tæng møc thu t¨ng 
1,3 lÇn so víi tr−íc chÝnh s¸ch t−¬ng ®−¬ng 
6,8 triÖu ®ång. Nguyªn nh©n lμ: Sau khi cã 
chÝnh s¸ch miÔn TLP (n¨m 2007) c«ng ty 
nhËn cÊp bï tõ ng©n s¸ch, kh«ng cßn t×nh 
tr¹ng nî ®äng thuû lîi phÝ nªn tæng thu TLP 
t¨ng; DiÖn tÝch phôc vô s¶n xuÊt t¨ng (c«ng 
ty LiÔn S¬n cã diÖn tÝch t¨ng 2.700 ha, c«ng 
ty LËp Th¹ch t¨ng 900 ha), do ®ã tæng møc 
thu TLP t¨ng. Ng−îc l¹i, víi c¸c c«ng ty 
KTCTTL th× nguån thu cña c¸c hîp t¸c x· 
sau khi miÔn TLP l¹i gi¶m. Lý do v×: Mét sè 
HTX ë VÜnh Phóc khi cã chÝnh s¸ch miÔn 
TLP ®· bμn giao mét sè diÖn tÝch cho c«ng ty 
KTCTTL phôc vô t−íi nªn diÖn tÝch t−íi 
gi¶m. V× vËy, tæng møc thu gi¶m; C¸c kho¶n 
thu cña hîp t¸c x· gi¶m bëi v× tr−íc chÝnh 
s¸ch, c¸c kho¶n thu cña HTX bao gåm: TiÒn 

thu thuû lîi phÝ, tiÒn thu ®−îc trªn phÇn 
diÖn tÝch ®−îc giÊu bít (khai Ýt h¬n diÖn tÝch 
thùc thu), tiÒn thu thuû lîi phÝ néi ®ång; sau 
khi miÔn TLP, hîp t¸c x· chØ thu thuû lîi phÝ 
néi ®ång, thªm vμo ®ã, møc cÊp bï TLP thÊp 
h¬n rÊt nhiÒu so víi møc thu cña HTX tr−íc 
khi cã chÝnh s¸ch dÉn ®Õn tæng thu cña c¸c 
HTX gi¶m. 

Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra, tr−íc n¨m 2007 
c¸c ®¬n vÞ chØ thu ®−îc 60 - 70% thuû lîi phÝ 
theo hîp ®ång ®· ký víi c¸c ®Þa ph−¬ng. Tõ 
n¨m 2007 khi thùc hiÖn miÔn TLP cho n«ng 
nghiÖp (riªng ë VÜnh Phóc),  thay cho nguån 
thu tõ dÞch vô thñy lîi tr−íc ®©y, nguån thu 
cña c¸c ®¬n vÞ chñ yÕu lμ nhËn cÊp bï tõ 
ng©n s¸ch (kho¶ng 87%). V× vËy, tû lÖ thu 
cña c¸c ®¬n vÞ ®¹t t−¬ng ®èi cao vμ æn ®Þnh, 
kho¶ng trªn 90%. Tuy nhiªn, do thêi gian 
gi¶i ng©n kinh phÝ cßn cÊp bï chËm, thñ tôc 
cßn r−êm rμ, phøc t¹p ®· g©y khã kh¨n  cho 
c¸c ®¬n vÞ trong viÖc t−íi, tiªu phôc vô s¶n 
xuÊt. 

§¬n vÞ: ha
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B¶ng 5. T×nh h×nh thu thñy lîi phÝ cña c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô thñy lîi 

                                                                                                                  §VT: TriÖu ®ång 

Đơn vị cung ứng DVTL Trước miễn TLP Tỷ lệ 
(%) Sau miễn TLP Tỷ lệ 

(%) 

Công ty KTCTTL     

Tổng thu 20.617,80  27.452,65  

Thu từ DVTL 15.966,80 22,56 3.120,65 11,37 

Nhận cấp bù từ NS 4.651,00 77,44 24.332,00 88,63 

Các hợp tác xã     

Tổng thu 1.824,60  1.789,96  

Thu từ DV thuỷ lợi 1.471,00 80,62 236,56 13,22 

Nhận cấp bù từ NS 353,60 19,38 1.553,40 86,78 

     

3.2.3.2. T×nh h×nh nî ®äng thñy lîi phÝ cña c¸c 
              ®¬n vÞ cung øng dÞch vô thñy lîi  

ë hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ cung øng DVTL 
®Òu x¶y ra t×nh tr¹ng nî ®äng thñy lîi phÝ. 
Nguyªn nh©n do c¸ch thøc thu thñy lîi phÝ 
lμ hÕt mïa vô míi thanh to¸n mét lÇn hoÆc 
thu ho¹ch vô sau míi tr¶ vô tr−íc.  

KÕt qu¶ ®iÒu tra ph©n tÝch cho thÊy, 
nguyªn nh©n nî ®äng TLP kh¸ ®a d¹ng (§å 
thÞ 1). Trong ®ã, nguyªn nh©n cã kh¶ n¨ng 
thanh to¸n nh−ng kh«ng tr¶ chiÕm ®Õn 20 - 
25% tæng nî ®äng ë c¸c HTX. Ngoμi ra, do 
t×nh tr¹ng chËm trÔ trong thñ tôc cÊp bï g©y 

ra nî ®äng. Nguyªn nh©n nμy chiÕm 20% 
tæng sè nî ®äng cña c¸c HTX. §iÒu nμy ®−îc 
gi¶i thÝch lμ: Sau chÝnh s¸ch miÔn TLP, c¸c 
®¬n vÞ “thu TLP” tõ ng©n s¸ch Nhμ n−íc 
th«ng qua xÐt duyÖt, gi¸m s¸t mét bªn... 
phÇn nμo lμm gi¶m ®éng lùc tõ c¶ ®¬n vÞ 
phôc vô vμ ng−êi dïng n−íc. MiÔn TLP ®· 
lμm cho bªn cÊp n−íc vμ bªn nhËn n−íc 
kh«ng cßn sù rμng buéc chÆt chÏ vÒ tr¸ch 
nhiÖm, cho nªn ý thøc cña ng−êi d©n trong 
viÖc thanh to¸n nî ®äng TLP gi¶m sót. V× 
vËy, c¸c ®¬n vÞ cã nguy c¬ “mÊt tr¾ng” kho¶n 
tiÒn nμy. 

22,45%

20,00%
7,43%

50,12%

Khó khăn không có khả năng trả Có khả năng trả nhưng không trả
Miễn nhưng chưa được cấp hết Nguyên nhân khác

 

§å thÞ 1. Tû lÖ nî ®äng cña c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô thñy lîi 
chia theo nguyªn nh©n 
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Tãm l¹i, chÝnh s¸ch miÔn TLP kh«ng lμm 
thay ®æi nhiÒu vÒ mÆt quyÒn h¹n, chøc n¨ng, 
tr¸ch nhiÖm vμ nghÜa vô nh−ng lμm thay ®æi 
vÒ ph−¬ng diÖn cung cÊp dÞch vô t−íi vμ 
ph−¬ng diÖn thu - chi tμi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ 
cung øng dÞch vô thñy lîi; Tæng møc thu vμ 
c¬ cÊu c¸c kho¶n chi trong tæng chi phÝ cña 
c¸c ®¬n vÞ cung øng DVTL biÕn ®éng víi møc 
®é kh¸c nhau. C¸c kho¶n thu cña ®¬n vÞ thay 
v× ph¶i thu tõ c¸c hé n«ng d©n theo hîp ®ång 
t−íi nh− tr−íc ®©y th× ®−îc nhËn cÊp bï tõ 
ng©n s¸ch nhμ n−íc. Tuy nhiªn, tiÕn ®é cÊp 
bï chËm kh«ng ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi 
kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ. MiÔn thñy lîi phÝ t¸c 
®éng râ rÖt ®Õn diÖn tÝch t−íi cña c¸c ®¬n vÞ 
®Æc biÖt lμ diÖn tÝch vô ®«ng. 

3.3. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch 
      miÔn thñy lîi phÝ ®Õn s¶n xuÊt cña 
       hé n«ng d©n ë tØnh VÜnh Phóc  

MiÔn TLP gãp phÇn gi¶m bít c¸c kho¶n 
®ãng gãp (dao ®éng tõ 3% - 8%)  trong tæng 
chi phÝ s¶n xuÊt  cho mét sμo ®Êt canh t¸c cña 
c¸c hé n«ng d©n. Qua ®ã, gi¶m bít g¸nh nÆng 
vÒ chÝ phÝ vμ t¹o ®iÒu kiÖn cho d©n ph¸t triÓn 
s¶n xuÊt mét sè lo¹i c©y trång cã lÞch t−íi 
kh«ng phøc t¹p nh− c©y lóa (B¶ng 6). 

NÕu xÐt theo gãc ®é h−ëng lîi, sau khi cã 
chÝnh s¸ch miÔn TLP, chi phÝ s¶n xuÊt lóa 

cña c¸c hé ®iÒu tra ®Òu gi¶m. ë c¸c hé nhãm I 
gi¶m ®−îc 2,32% vμ nhãm II gi¶m 2,13% b×nh 
qu©n kho¶ng 13.000 ®ång/sμo. Tuy lμ kho¶n 
tiÒn rÊt nhá nh−ng ®· gãp phÇn gióp c¸c hé 
n«ng d©n gi¶m bít ®−îc phÇn nμo g¸nh nÆng 
vÒ chi phÝ. NÕu nh×n d−íi gãc ®é vÞ trÞ cña ®Êt 
canh t¸c tíi kªnh cÊp I, khi ch−a miÔn TLP, 
thuû lîi phÝ cña c¸c hé ®Çu nguån chiÕm gÇn 
4% tæng chi phÝ s¶n xuÊt (CPSX) cho mét sμo 
canh t¸c, cßn víi c¸c hé ®Çu nguån lμ 8,08%. 
Sè liÖu b¶ng 7 cho thÊy, khi cã chÝnh s¸ch  
miÔn TLP tû träng chi phÝ thuû lîi trong tæng 
CPSX gi¶m nh−ng møc ®é gi¶m gi÷a c¸c 
nhãm hé kh¸c nhau. Víi c¸c hé ®Çu nguån chi 
phÝ thuû lîi gi¶m 2,23% t−¬ng ®−¬ng 11.407 
®ång/sμo vμ chØ tiªu nμy ë nhãm cuèi nguån 
gi¶m 2,72% tuy nhiªn chi thuû lîi phÝ vÉn 

chiÕm 5,36% trong tæng CPSX cao h¬n rÊt 
nhiÒu so víi c¸c hé ®Çu nguån. 

KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy,  sau chÝnh 
s¸ch miÔn TLP tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña 
nhãm hé cuèi nguån cao gÊp 1,07 lÇn so víi 
nhãm hé ®Çu nguån. Nguyªn nh©n ngoμi chi 
phÝ vËt chÊt vμ chi phÝ dÞch vô cao h¬n cßn do 
¶nh h−ëng cña yÕu tè thuû lîi phÝ (gÊp 3,25 
lÇn) v× c¸c hé cuèi nguån n»m xa m−¬ng 
m¸ng nªn ph¶i sö dông m¸y b¬m dÇu ®Ó b¬m 
n−íc vμo ruéng cho nªn chi phÝ thuû lîi cao 
h¬n so víi nhãm hé gi÷a nguån vμ ®Çu nguån. 

Nh− vËy, th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¬ 
cÊu chi phÝ thuû lîi trong tæng chi phÝ s¶n 
xuÊt lóa cña c¸c hé chóng t«i nhËn thÊy: 
ChÝnh s¸ch miÔn TLP lμm gi¶m chi phÝ s¶n 
xuÊt lóa cña c¸c hé. Tuy nhiªn, møc ®é ¶nh 
h−ëng kh¸c nhau. Nhãm hé h−ëng n−íc tõ 
c«ng tr×nh thuû lîi do c«ng ty KTCTTL qu¶n 
lý sÏ h−ëng “lîi” tõ chÝnh s¸ch miÔn TLP 
(CSMTLP) nhiÒu h¬n so víi nhãm hé h−ëng 
n−íc tõ c«ng tr×nh thuû lîi do HTX qu¶n lý. 
Nhãm hé cuèi nguån mÆc dï tû lÖ gi¶m chi 
phÝ thuû lîi nhiÒu h¬n so víi nhãm hé ®Çu 
nguån, nh−ng xÐt vÒ tæng thÓ møc ®é h−ëng 
“lîi” tõ chÝnh s¸ch miÔn TLP kh«ng b»ng c¸c 
hé ®Çu nguån bëi chi thuû chi phÝ thuû lîi 
trong tæng CPSX vÉn cao h¬n rÊt nhiÒu so 
víi nhãm hé ®Çu nguån. 

Nguyªn nh©n do: Thø nhÊt, nh÷ng c«ng 
tr×nh thuû lîi do c«ng ty qu¶n lý th−êng 
xuyªn ®−îc ®Çu t− söa ch÷a, n©ng cÊp, c«ng 
suÊt ho¹t ®éng tèt nªn nh÷ng hé “h−ëng 
n−íc” tõ c«ng tr×nh thuû lîi do c«ng ty qu¶n 
lý ®−îc cung cÊp ®ñ n−íc t−íi cho s¶n xuÊt 
h¬n lμ nh÷ng hé “h−ëng n−íc” tõ c«ng tr×nh 
do HTX qu¶n lý; Thø hai, nh÷ng hé ®Çu 
nguån vμ gi÷a nguån do hä gÇn nguån n−íc 
nªn viÖc cung cÊp n−íc ®−îc ®Çy ®ñ h¬n so 
víi nh÷ng hé cuèi nguån. ChÝnh ®iÒu nμy lμ 
mét trong nh÷ng nguyªn nh©n t¹o ra sù mÊt 
c«ng b»ng trong viÖc sö dông n−íc gi÷a c¸c 
nhãm hé, ®ång thêi lμm gi¶m ý thøc sö dông 
tiÕt kiÖm (nh÷ng hé ë ®Çu nguån sö dông 
mét c¸ch “th¶ phanh” kh«ng cÇn biÕt nh÷ng 
hé cuèi nguån cã ®−îc cung cÊp n−íc hay 
kh«ng?). 
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B¶ng 6. Chi phÝ s¶n xuÊt lóa b×nh qu©n c¸c vô ë c¸c hé ®iÒu tra n¨m 2008 
(TÝnh b×nh qu©n cho 1 sµo) §VT: §ång 

Diễn giải Nhóm I Nhóm II So sánh (lần) 

1. Chi phí vật chất 342.629,20 351.410,80 1,03 

2. Chi phí dịch vụ 172.907,00 176.274,35 1,02 

3. Thuỷ lợi phí    

- Trước CS MTLP 18.545,10 28.986,72 1,56 

- Sau CS MTLP 5.949,50 16.803,81 2,82 

4. Tổng chi phí sản xuất    

- Trước CS MTLP 534.081,45 554.041,86 1,04 

- Sau CS MTLP 516.485,95 541.858,94 1,05 

         Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra hộ, 2009 

Ghi chú: Nhóm I là nhóm các hộ nông dân có diện tích canh tác nằm trong vùng tưới của công ty, “hưởng nước” 
                       từ công trình thuỷ do công ty quản lý. Nhóm hộ này thuộc xã Thanh Lãng và xã Hải Lựu. 
                       Nhóm II là nhóm các hộ nông dân có diện tích canh tác nằm ngoài vùng tưới của công ty,“hưởng nước” 
                       từ công trình thuỷ lợi do HTX quản lý.Nhóm hộ này thuộc TT. Hương Canh và xã Liễn Sơn. 

B¶ng 7. Chi phÝ s¶n xuÊt lóa vô chiªm xÐt theo vÞ trÝ canh t¸c 
cña c¸c hé ®iÒu tra n¨m 2008 

                (TÝnh b×nh qu©n cho 1 sμo)        §¬n vÞ tÝnh: §ång 

So sánh (lần) 
Diễn giải 

Hộ 
đầu nguồn 

(1) 

Hộ 
giữa nguồn 

(2) 

Hộ 
cuối nguồn 

(3) 2/1 3/1 

1. Chi phí vật chất 321.854,17 325.185,67 325.485,85 1,01 1,01 

2. Chí phí dịch vụ 161.375,00 167.744,55 172.404,88 1,04 1,07 

3. Trước CS MTLP      

- Chi phí lợi phí 20.088,63 21.673,64 43.780,20 1,08 2,18 

- Tổng chi CPSX 503.317,79 514.603,86 541.670,93 1,02 1,08 

Tỷ lệ (%) 3,99 4,21 8,08   

4. Sau CS MTLP      

- Chi phí lợi phí 8.680,83 12.251,40 28.203,66 1,41 3,25 

- Tổng CPSX 491.910,00 505.181,62 526.094,39 1,03 1,07 

Tỷ lệ (%) 1,76 2,43 5,36   

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009 

KÕt qu¶ pháng vÊn c¸c nhãm hé cho 
thÊy, sau khi miÔn TLP viÖc cung cÊp møc 
®é cung cÊp n−íc ®Çy ®ñ cña c¸c nhãm hé 
cuèi nguån thÊp h¬n so víi tr−íc khi miÔn 

TLP. ChØ cã 42,1% hé cho r»ng hä ®−îc cung 
cÊp n−íc ®Çy ®ñ vμ 47,37% trong ®ã lμ kÞp 
thêi, trong khi ®ã chØ tiªu nμy ë nhãm hé ®Çu 
nguån lμ 87,5% vμ 75% (§å thÞ 2). 
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Hộ cuối nguồn

 

§å thÞ 2. ý kiÕn cña c¸c hé vÒ ¶nh h−ëng cña chÝnh s¸ch miÔn TLP 
®Õn viÖc cung cÊp n−íc cho c©y trång 

3.4. Mét sè thuËn lîi vμ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn TLP 
       ë tØnh VÜnh Phóc 

 Thuận lợi Khó khăn 

Tỉnh 
- Kinh phí cho TLP không nhiều 
- Các công trình thường được đầu tư, nâng 
   cấp, kiên cố hóa. 

- Đảm bảo chính xác diện tích cấp bù thuỷ lợi phí 
- Đảm bảo công bằng giữa các vùng 

Công ty 
KTCTTL 

- Không phải TLP phí nên không xảy ra tình  
  trạng nợ đọng 
- Giảm CP cho công tác thu TLP 

- Tổ chức, hoạt động và nguồn tài chính của công 
   ty có sự thay đổi 
- Khó khăn trong việc giải quyết nợ đọng những  
  năm trước 

Tổ chức hợp 
tác dùng nước 

- Không phải thực hiện thu - nộp thuỷ lợi phí  nữa 
- Không còn sự tranh chấp về diện tích tưới  
  với công ty 

- Nguồn thu giảm 
- Việc chậm trễ trong cấp bù TLP ảnh hưởng đến 
  hoạt động tưới, tiêu 
 

Nông dân 

- Giảm các khoản đóng góp, giảm chi phí sản
  xuất 
- Tăng thu nhập 

- Mất công bằng trong sử dụng nước 
- Giảm ý thức của người dân trong việc sử dụng  
  nước, bảo vệ công trình thuỷ lợi và thanh toán nợ 
  đọng 

   

3.5. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn 
       vμ n©ng cao hiÖu qu¶ thùc hiÖn 
       chÝnh s¸ch miÔn thuû lîi phÝ 

- §èi víi c«ng ty KTCTTL:  
N©ng cao tr¸ch nhiÖm, tinh thÇn lμm 

viÖc, th−êng xuyªn kiÓm tra vμ ®«n ®èc c¸c 

hîp t¸c x· dÞch vô n«ng nghiÖp trong ph¹m 
vi qu¶n lý; KiÓm tra l¹i toμn bé diÖn tÝch 
t−íi tiªu, gi¸m s¸t viÖc thu chi vμ cung cÊp 
dÞch vô cho c¸c hé n«ng d©n; Cã h−íng dÉn 
cô thÓ vÒ c¸c kho¶n chi tõ nguån cÊp bï 
thuû lîi phÝ ®èi víi c¸c HTX, tham gia mét 
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phÇn qu¶n lý c«ng tr×nh thuû lîi; Ph©n cÊp 
qu¶n lý vμ b¶o vÖ c«ng tr×nh thuû lîi: cÇn 
ph©n cÊp râ rμng vÒ qu¶n lý c«ng tr×nh thuû 
lîi, tr¸nh hiÖn t−îng ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm 
®Çu t−, tu bæ söa ch÷a. 

- §èi víi hîp t¸c x· dÞch vô:  
CÇn më thªm c¸c dÞch vô kh¸c, trë 

thμnh mét HTX dÞch vô tæng hîp, ®a d¹ng 
ngμnh nghÒ kinh doanh nh− ph©n bãn, thuèc 
trõ s©u… t¨ng thªm nguån thu cho HTX, 
gi¶i quyÕt t¹m c¸c kho¶n chi tiªu cña HTX 
do viÖc gi¶m thu tõ thuû lîi phÝ; HTX cÇn 
phèi hîp víi UBND, ®oμn thÓ ban ngμnh cña 
x· trong viÖc thu håi nî ®äng TLP, cã thÓ 
®−a ra mét sè yªu cÇu nh−: kh«ng cÊp x¸c 
nhËn cña x· cho giÊy tê mμ hä cÇn…; C¸n bé 
HTX cÇn ph¶i tuyªn truyÒn, phæ biÕn cho 
ng−êi d©n biÕt vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan 
®Õn thuû lîi, gióp hä sö dông n−íc tiÕt kiÖm 
vμ cã ý thøc trong viÖc b¶o vÖ kªnh m−¬ng 
dÉn n−íc. Gióp ng−êi d©n hiÓu ®óng ý nghÜa 
cña chÝnh s¸ch miÔn TLP, kh«ng nªn tr«ng 
chê û l¹i tÊt c¶ mäi thø cho nhμ n−íc. 

- §èi víi ng−êi n«ng d©n:  
CÇn khuyÕn khÝch sù tham gia cña d©n 

trong c«ng t¸c qu¶n lý thuû n«ng c¬ së: c¸c hé 
n«ng d©n cÇn  ®−îc tham gia vμo c¸c c«ng 
viÖc nh− ®−îc bμn b¹c vμ tham gia vμo viÖc 
x©y dùng kªnh m−¬ng, kªnh r¹ch néi ®ång; 
Tæ chøc tèt ®éi thuû n«ng c¬ së: ®éi thuû n«ng 
c¬ së cÊp x·, th«n, ®éi s¶n xuÊt cã vai trß 
quan träng trong viÖc dÉn n−íc, ®iÒu tiÕt 
n−íc, x©y cïng chung x©y dùng hÖ thèng 
kªnh m−¬ng kiªn cè vμ b¶o vÖ kªnh m−¬ng 
néi ®ång nh»m ®¶m b¶o n−íc t−íi ®Òu cho c¸c 
khu vùc ®Çu nguån vμ cuèi nguån n−íc; 
Tuyªn truyÒn ng−êi d©n cÇn cã ý thøc h¬n 
trong vÊn ®Ò b¶o vÖ cña c«ng, kh«ng vøt r¸c 
th¶i bõa b·i ra kªnh m−¬ng, cïng tham gia 
®ãng gãp tr¸ch nhiÖm, c«ng søc vμ tham gia 
qu¶n lý gi¸m s¸t, b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh thuû 
lîi, nhÊt lμ nh÷ng hé ®Çu nguån kh«ng nªn 
sö dông nguån n−íc mét c¸ch l·ng phÝ ®Ó 
®¶m b¶o mäi hé d©n cïng cã n−íc t−íi phôc 
vô s¶n xuÊt. 

4. KÕT LUËN 
Ng©n s¸ch cÊp bï cho miÔn thñy lîi phÝ 

mçi n¨m b×nh qu©n kho¶ng 50 tû ®ång/n¨m 
chØ chiÕm 1% ng©n s¸ch cña tØnh VÜnh Phóc. 

Thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn TLP nguån 
thu cña c¸c ®¬n vÞ cung øng dÞch vô thuû lîi 
æn ®Þnh (®¹t trªn 90%), c¸c c«ng tr×nh ®−îc 
®Çu t−, n©ng cÊp c¶i t¹o (chi phÝ dÇu söa 
ch÷a th−êng xuyªn cña c¸c HTX b×nh qu©n 
t¨ng 15%). Song viÖc chËm trÔ trong cÊp bï 
TLP ®· g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng cña c¸c 
®¬n vÞ.  Ngoμi ra, do miÔn TLP c¸c ®¬n vÞ  cã 
nguy c¬ “mÊt” tiÒn TLP nî ®äng tõ nh÷ng 
n¨m tr−íc, khã kh¨n trong viÖc thanh quyÕt 
to¸n t×nh h×nh c«ng nî. 

MiÔn TLP ng−êi n«ng d©n gi¶m bít mét 
phÇn chi phÝ (3 - 8%) trong tæng chi phÝ s¶n 
xuÊt gãp phÇn t¨ng thu nhËp, t¹o ®iÒu kiÖn 
ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Nh−ng qu¸ tr×nh thùc 
hiÖn chÝnh s¸ch miÔn TLP còng lμm n¶y 
sinh mét sè nh÷ng bÊt cËp: VÊn ®Ò ®¶m b¶o 
c«ng b»ng trong cÊp bï TLP gi÷a c¸c vïng, 
t×nh tr¹ng chËm trÔ trong gi¶i ng©n kinh phÝ 
cÊp bï, gi¶m ý thøc cña ng−êi d©n trong viÖc 
sö dông tiÕt kiÖm n−íc, thanh to¸n nî ®äng 
TLP.  MiÔn thñy lîi phÝ sÏ t¹o nhiÒu c«ng ¨n 
viÖc lμm h¬n do t¨ng thªm kh¶ n¨ng s¶n 
xuÊt mét sè lo¹i c©y trång, vËt nu«i. Song 
chÝnh s¸ch miÔn TLP còng ®em l¹i mét sè 
t¸c ®éng tiªu cùc: Lμm gi¶m ý thøc cña 
ng−êi d©n trong viÖc sö dông tiÕt kiÖm n−íc, 
b¶o vÖ c«ng tr×nh thuû lîi vμ ý thøc trong 
thanh to¸n nî ®äng TLP. XÐt trªn tæng thÓ 
nÒn kinh tÕ, miÔn thñy lîi phÝ sÏ lμm gi¶m 
phóc lîi x· héi do ng©n s¸ch ph¶i cÊp bï, 
mÊt c«ng b»ng gi÷a c¸c hé ®Çu nguån, cuèi 
nguån; mÊt c«ng b»ng gi÷a c¸c hé (giμu 
th−êng gieo trång nhiÒu) c¸c hé nghÌo (chØ 
chuyªn canh hai vô lóa); lμm gi¶m diÖn tÝch 
mét sè c©y trång vô ®«ng do tÝnh chÊt “xin - 
cho” trong t−íi tiªu vμ tÝnh phøc t¹p vÒ lÞch 
t−íi cña c©y vô ®«ng; Bªn c¹nh ®ã cã xuÊt 
hiÖn hiÖn t−îng b¸o c¸o kh«ng ®óng vÒ c«ng 
t¸c thñy lîi nh»m nhËn tiÒn cÊp bï tõ ng©n 
s¸ch.  
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