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BÁO GÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THựC HIỆN KÉ HOẠCH 
SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT 

CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI LIỄN SƠN
(Theo Phụ lục VNghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chỉnh Phủ quy 

định về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước)
Năm báo cáo: 2020

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TU PHÁT TRIỂN 03 
NĂM TRƯỚC.

Giai đoạn 2017-2019, mặc dù gặp không ít khó khăn, xong đon vị đã cố gắng nỗ 
lực quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao.

1, Thực hiện các chỉ tiêu:
- Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 03 năm 2017-2019, Công ty TNHH một thành 

viên thuỷ lợi Liễn Son thực hiện nhiệm vụ tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp với 
tổng diện tích: 216.319,67 ha của 7 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh và một 
diện tích của phường Bạch Hạc - Việt Trì - Phú Thọ.

+ Tổng doanh thu đạt: 316,02 tỷ đồng, trong đó: ịịs/ . ĩN.H
- Doanh thu thủy lợi: 276,30 tỷ đồng thúy

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khai thác tổng họp: 35,81 tỷ
- Doanh thu khác: 3,91 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 3,61 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách: 2,54 tỷ đồng

(Chi tiết biếu so 1 kèm theo)
2, Tiến độ thực hiện các dự án từ 2017-2019:
- Giai đoạn 2017-2019, kế hoạch cấp vốn cho đầu tư phát triển là 97.161,76 tỷ 

đồng và đến 31/12/2019 đã được giải ngân quyết toán 95.422,68 tỷ đồng. Trong đó 
đầu tư cho công trình mới là 24 công trình với nguồn vốn phân bổ 61,666 tỷ đồng, cụ 
thể:

+ Năm 2017, được đầu tư 12 công trình mới với kinh phí phân bổ 31,89 tỷ 
đồng, ưu tiên cho các công trình, dự án thuộc các xã điểm thực hiện chương trình nông 
thôn mới, góp phần cùng các nguồn vốn xã hội hóa, hoàn thành các tiêu chí về nông 
thôn mới trong năm 2017.

+ Năm 2018, được đầu tư 8 công trình mới với kinh phí phân bổ 21,386 tỷ 
đồng, ưu tiên cho các công trình, dự án thuộc các xã điểm thực hiện chương trình nông 
thôn mới, góp phần cùng các nguồn vốn xã hội hóa, hoàn thành các tiêu chí về nông 
thôn mới trong năm 2018.
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+ Năm 2019, được đầu tư 4 công trình mới với kinh phí phân bổ là 8,39 tỷ 
đồng, cải tạo nâng cấp một số trạm bơm địa phương đã xuống cấp.

*Tiến độ thực hiện các dự án còn tồn tại, vướng mắc:
+ Do đặc thù công trình thủy lợi kênh vừa thi công, vừa phải phục vụ tưới tiêu 

sản xuất nông nghiệp nên một số công trình thi công còn chậm so với tiến độ.
+ Do kế hoạch phân bổ vốn đầu năm còn ít thường dồn vào cuối năm cũng ảnh 

hưởng đến tiến độ thi công các công trình.
+ Dô công tác giải phóng mặt bằng còn chậm hoặc điều chỉnh bổ sung.
+ Chính sách về XDCB luôn có nhiều thay đổi, giá cả thị trường luôn biến động 

theo chiều tăng, giá thông báo giá không cập nhật với thực tế, đã làm ảnh hưởng đến 
công tác điều chỉnh dự án nên tiến độ triển khai một số dự án còn bị chậm so với kế 
hoạch.

* Phương hướng khắc phục:
+ v ề  đầu tư XDCB: Thực hiện các dự án đảm bảo yêu cầu kỹ mỹ thuật, chất 

lượng và tuân thủ theo đúng quy định của Nhà nước về XDCB. Tăng cường công tác 
kiếm tra, giám sát chất lượng, khối lượng công trình được thi công. Đẩy nhanh tiến độ 
các công trình thi công, cải tạo, nâng cấp kênh mương đã được ghi vốn trong kỳ kế 
hoạch, phấn đấu hoàn thành các dự án chuyển tiếp, hoàn thiện hồ sơ quyết toán những 
công trình đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao các công trình đã thi công xong và đưa 
vào phục vụ sản xuất. Phấn đấu hoàn thành 100% về XDCB năm kế hoạch.

( Cỏ Phụ biêu chỉ tiết kèm theo)
3, Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm từ 2017-2019.
Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Liễn Sơn quản lý với tổng diện tích mặt bằng 

gieo trồng hơn 25.000 ha. Ngoài ra, còn phục vụ cho phường Bạch Hạc - thành phố 
Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

- Cơ chế và phương thức đặt hàng với Sở NN&PTNT từ 2017 đến nay. Từ năm 
2018 áp dụng Luật Thủy lợi mới và các Nghị định Thông tư hướng dẫn Luật Thủy lợi.

- Các công trình thủy lợi địa phương kể từ khi nhận bàn giao đến nay đã xuống 
cấp, một số công trinhg đã được sửa chữa kịp thời. Một số công trình đã được đầu tư 
cải tạo, nâng cấp nên đã phát huy được hiệu quả, công tác điều hành thống nhất. 
Những vùng khó khăn về nguồn nước đã được Công ty khắc phục bằng máy bơm dầu, 
bơm điện dã chiến đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ tưới tiêu của bà con nông dân.

- Điều kiện thời tiết mấy năm trở lại đây rất khắc nghiệt, hạn hán vụ Đông 
Xuân, úng lụt vụ mùa thường xuyên xảy ra. Xong công tác phục vụ tưới tiêu nước 
luôn đảm bảo đã đáp ứng yêu cầu phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trên địa 
bàn.

- Đội ngũ cán bộ, công nhân trạm thủy lợi cơ sở đã được công ty tạo điều kiện 
cho đi học tập để nâng cao kiến thức tay nghề. Vì vậy, công tác phục vụ luôn đạt hiệu 
quả.

Trong 3 năm 2017-2019 Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
4, Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hirông tói tình hình sản 

xuất kinh doanh.
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- Thuân loi:• •

+ Dược sự quan tâm của Tỉnh, sự tạo điều kiện giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành, 
các địa phương trong tỉnh, giai đoạn 2017-2019, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ tưới 
ticu phục vụ sản xuất nông nghiệp được tỉnh giao.

+ Hệ thống kênh chính, kênh nhánh đã được đầu tư bê tông hóa nên công tác 
tưới tiêu phục vụ sản xuât nông nghiệp ngày càng được phát huy và đạt hiệu quả hơn.

+ Trạm bơm điện Bạch Hạc, Đại Định, Liễu Trì được ƯBND tỉnh cho đầu tư 
xây dựng mở rộng đã- đưa vào sử dụng vận hành ở mực nước thấp khi các nhà máy 
thủy điện ngừng xả nên rất thuận lợi cho công tác tưới dưỡng, giảm được kinh phí lắp 
đặt các trạm bơm dã chiến tại khu đầu mối.

- Khó khăn.
+ Tình hình khí hậu thủy văn 2017-2019, diễn biến phức tạp khó lường, hạn 

hán, ngập úng. Đặc biệt đầu vụ Đông Xuân, tỷ lệ gieo cấy cao, nguồn nước khan hiếm 
cạn kiệt. Vụ Mùa, nắng nóng nhiệt độ cao, thường xuất hiện những cơn mưa lớn đột 
ngột gây úng lụt diện rộng, làm cho công tác tiêu úng gặp nhiều khó khăn. Vụ Đông 
diện tích gieo trồng không ổn định do dân bỏ ruộng. Song giá cả thị trường biến động, 
tâm lý người dân không mặn mà với đồng ruộng đã tự ý bỏ ruộng không gieo trồng, 
nên kết quả gieo trồng cây vụ đông còn thấp hơn nhiều so kế hoạch.

H Diện tích phục vụ của Công ty bằng 2/3 diện tích đất nông nghiệp trong toàn 
tính, địa bàn phức tạp, nhiều nơi ruộng đồng manh mún, nhỏ lẻ, cao cục bộ và những 
vùng cuối kênh thuộc Vĩnh Tường, Yên Lạc, Móng cầu, Bình Xuyên. Đặc biệt vào 
đầu vụ Đông Xuân, do nguồn nước sông hồ xuống quá mực nước min cho phép ;nên 
các trạm bơm lớn không thê vận hành được. Đơn vị phải chi phí lăp đặt thêm rât nhậu 
máy bơm điện, dầu dã chiến để bơm nhiều cấp phục vụ, chi phí cho công tác tưới mM 
cao hơn nhiều so với định mức do nhà nước quy định. 1*11

+ Các công trình của địa phương bàn giao bị xuông cấp, máy móc cũ nát, tư^tu 
chưa được đầu tư cải tạo nâng cấp. Hệ thống kênh nội đồng đa phần là kênh đất^Khi 
điều nước hay bị vỡ lở, nước chảy tràn lan gây nhiều lãng phí. Công ty chỉ đủ kinh phí 
sửa chừa chắp vá tạm thời để kịp phục vụ sản xuất.

H Nguồn điện cho các trạm bơm địa phương đa phần đi chung với điện sinh hoạt 
ncn giá cả chênh lệch cao hơn nhiều so với giá quy định của ngành điện. Mặt khác vào 
giờ cao diêm không đủ tải, hay gây cháy động cơ. Giá điện tăng làm chi phí tiên bơm 
điện tăng cao.

+ Hiện tượng rác thải ở khu dân cư xả xuống lòng kênh ngày càng nhiều, đã có 
biện pháp xử lý nhưng còn gặp nhiêu khó khăn do ƯBND xã chưa quyêt liệt. Tình 
trạng vi phạm công trình thủy lợi vẫn còn xảy ra do các dự án thi công qua các công 
trình thủy lợi, do lấn chiếm, bồi lấp lòng kênh. Nhà thầu thi công các dự án qua công 
trình thủy lợi còn gây khó khăn trong việc giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

1- Cấp ứng kinh phí thủy lợi đầu năm còn chậm, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn 
về nguồn vốn, để duy trì hoạt động đơn vị phải vay vốn của các ngân hàng thương 
mại.

) Đơn vị sản xuất kinh doanh ngoài còn gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm 
việc làm.
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+ Mức giá về phí dịch vụ nội đồng trên địa bàn tỉnh thấp, chưa đáp ứng được 
yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

5, Triển vọng và kế hoạch trong tương lai.
Quản lý khai thác tốt hệ thống công trình thủy lợi, giữ ổn định kinh doanh 

chính, mở rộng kinh doanh đa ngành đê đảm bảo ôn định đời sông vật chât và tinh 
thần cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến khắc nghiệt, khó lường cùng tác động của 
nhiều yếu tố khách quan, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phục vụ tưới tiêu cho sản 
xuât nông nghiệp và công tác kinh doanh của Công ty. Trong những năm tiêp theo 
Công ty tiêp tục khăc phục mọi khó khăn đê thực hiện nhiệm vụ tưới tiêu cho gân 
80.000 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp tiêu thoát nước nông thôn và cấp nước 
nuôi trông thủy sản của 7 huyện, thành, thị trong tỉnh và mở rộng sản xuât kinh doanh 
đảm bảo việc làm và đời sống ổn định.

- v ề  hiệu quả sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu hàng năm bình quân trên 
100 tỷ đồng.

- Tình hình tài chính: Hàng năm Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, 
đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 700 triệu đồng/năm.

- Lao động: CBCNV bình quân 420 người, công nhân trạm thủy lợi cơ sở bình 
quân 500 người. Thu nhập bình quân cho CBCNV trên 6,0 triệu đồng/người/tháng.

- Quản lý, bảo vệ, sửa chữa các công trình thủy lợi: Tăng cường công tác quản 
lý và bảo vệ công trình thủy lợi, ngăn chặn kịp thời hiện tượng vi phạm công trình 
thủy lợi, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vận động tuyên truyền người 
dân thực hiện nghiêm Luật Thủy lợi.

- Đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi: Thực hiện trình tự thủ tục về xây 
dựng cơ bản theo đúng quy định của nhà nước, đảm bảo tiên độ, kỹ thuật, chât lượng, 
an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 
hàng năm và 03 năm gần nhất của công ty TNHHMTV thủy lợi Liễn Sơn.

Công ty trân trọng báo cáo ƯBND tỉnh Vĩnh Phúc./. '
Nưi nhộn:

-  UBND tỉnh (b/c);
- Sở KH&ĐT (b/c);

CHỦ TICH

Lê Đình Đăng
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