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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   347 /TTr-SNN&PTNT Quảng Nam, ngày   23 tháng 10 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6085/UBND-TH ngày 

11/10/2019 về giao nhiệm vụ xây dựng và hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh 

dự kiến trình tại kỳ họp thứ 12, 13 – HĐND tỉnh khóa IX và Công văn số 

6098/UBND-KTTH ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về việc tham mưu trình 

HĐND tỉnh thông qua quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức xây dựng các dự thảo: Tờ trình của 

UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về Quy 

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

2018–2020 (các dự thảo) và có văn bản gửi các Sở, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam đề nghị 

góp ý nội dung các dự thảo. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được 06 văn bản góp ý của địa phương, 

đơn vị (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND thị xã Điện Bàn, UBND 

huyện Đại Lộc, UBND huyện Nam Trà My và Công ty TNHH một thành viên 

Khai thác thủy lợi Quảng Nam); đồng thời, Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định nội 

dung các dự thảo tại Báo cáo số 129/BC-STP ngày 17/10/2019. Đối với những nội 

dung góp ý của Sở Tư pháp và các địa phương, đơn vị đã được Sở Nông nghiệp và 

PTNT tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các  dự thảo. 

Ngày 17/10/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 

1832/SNN&PTNT-CCTL về việc lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh về nội dung 

các dự thảo. Qua tổng hợp ý kiến, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có báo cáo giải 

trình, tiếp thu ý kiến của các thành viên UBND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh hồ sơ, tài liệu để UBND 

tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020, cụ 

thể như sau: 

(1) Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2020; 
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(2) Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2020. 

(3) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức giá sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2020. 

(4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của thành viên UBND tỉnh; 

(5) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến 

thẩm định; 

(6) Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của các Sở, địa phương và 

Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam; 

(7) Các văn bản góp ý của các Sở:  Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND 

thị xã Điện Bàn, UBND huyện Đại Lộc, UBND huyện Nam Trà My và Công ty 

TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam. 

(8) Phiếu lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KHTC; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT, CCTL. 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

Lê Ngọc Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


