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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số:   113    /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Nam, ngày   28   tháng 11 năm 2019 

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh      

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 6480/TTr-UBND ngày 29/10/2019 của UBND 

tỉnh về quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2018-2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số 

nội dung sau: 

1. Về nội dung  

a) Sự cần thiết ban hành nghị quyết 

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Thủy lợi năm 2017 và Điều 3 

Quyết định 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 của Bộ Tài chính về giá tối đa sản 

phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh là cần thiết.  

b) Nội dung quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi  

Qua xem xét nội dung tờ trình của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh nhận thấy nội dung quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi do UBND tỉnh đề xuất lần này đảm bảo trong khung quy định của Bộ Tài chính 

tại Quyết định 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018, bằng mức giá tối đa thực hiện năm 

2017 đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 

25/7/2017 là phù hợp với quy định tại Điều 4 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 

30/6/2018 của Chính phủ1. Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản 

thống nhất với nội dung quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

UBND tỉnh trình, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua. Ngoài ra, Ban có ý 

kiến như sau: 

- Về tên gọi nghị quyết: Ban đề nghị điều chỉnh thành “Quy định mức giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020” cho phù 

hợp với thời điểm UBND trình HĐND tỉnh quy định nội dung mức giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại kỳ họp lần này. 

                                                 

1 Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trong thời kỳ ổn định ngân 

sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 bằng mức giá tối đa đã thực hiện năm 2017. Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định và thông báo giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-96-2018-nd-cp-gia-san-pham-thuy-loi-va-ho-tro-tien-su-dung-san-pham-cong-ich-thuy-loi-386455.aspx
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- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ tình hình thực 

tế biến động của các yếu tố hình thành giá, khả năng ngân sách nhà nước, đặc điểm 

địa hình từng vùng miền phối hợp với các địa phương, đối tượng tác động chính 

sách, chủ quản lý công trình thủy lợi hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình 

thủy lợi để tham mưu xây dựng, đề xuất phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi  áp dụng từ năm 2021 trở đi cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo 

quy định pháp luật. 

2. Về dự thảo nghị quyết 

Các nội dung của dự thảo nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, bố 

cục thể hiện rõ ràng.  

Đề nghị chỉnh sửa lại tên gọi nghị quyết theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế 

- Ngân sách HĐND tỉnh đã nêu ở phần 1 và một số câu chữ cho phù hợp.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy 

định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh, kính trình 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- CPVP; 

- Lưu VT,TH (Phiên) 
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TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức 

 


		stttt@danang.gov.vn
	2019-11-28T15:56:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Hội đồng Nhân dân tỉnh<vphdnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




