
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 268/TTr-SNN&PTNT Quảng Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2021 
 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

Nghị quyết Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021  

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 

        : Ủy ba    â  dâ  tỉ   Quả   Nam. 

 

T ực   ệ  Cô   vă  số 5477/UBND-  TTH   ày 20/8/2021 của UBND 

tỉ   Quả   Nam về v ệc k ẩ  trươ   t am mưu trì   HĐND tỉ   ba   à   

N  ị quyết quy đị     á sả  p ẩm, dịc  vụ cô    c  t ủy lợ   ăm 2021 trê  địa 

bà  tỉ   Quả   Nam, tro   đó   ao    ệm vụ c o Sở Nô       ệp và PTNT 

t am mưu xây dự   dự t ảo N  ị quyết (cá b ệt) HĐND tỉ   quy đị     á sả  

p ẩm, dịc  vụ cô    c  t ủy lợ   ăm 2021 trê  địa bà  tỉ   Quả   Nam. 

Sở Nô       ệp và PTNT đã tổ c ức xây dự   và lấy ý k ế   óp ý của 

các Sở,   à  , địa p ươ  , đơ  vị l ê  qua  về  ộ  du   các dự t ảo: Tờ trì   

của UBND tỉ   và N  ị quyết của HĐND tỉ   ba   à   Quy đị     á sả  

p ẩm, dịc  vụ cô    c  t ủy lợ   ăm 2021 trê  địa bà  tỉ   Quả   Nam; đồ   

t ờ  Sở Tư p áp đã có ý k ế  t ẩm đị   tạ  Cô   vă  số 1435/STP-

XD TVBQPPL&TDTHPL   ày 19/8/2021 về v ệc t ẩm đị    ộ  du   đề    ị 

xây dự   N  ị quyết quy đị     á sả  p ẩm, dịc  vụ cô    c  t ủy lợ   ăm 

2021 trê  địa bà  tỉ   và đă   ký bổ su   Quyết đị   quy đị     á sả  p ẩm, 

dịc  vụ cô    c  t ủy lợ  trê  địa bà  tỉ    ăm 2021 

Trê  cơ sở ý k ế  t ẩm đị   của Sở Tư p áp và các ý k ế   óp ý của các 

địa p ươ  , đơ  vị, Sở Nô       ệp và PTNT đã t ếp t u,  oà  c ỉ    ộ  du   

các dự t ảo và     lấy ý k ế  các t à   v ê  UBND tỉ   tạ  Cô   vă  số 

2126/SNN&PTNT-CCTL ngày 27/8/2021. 

Qua tổ    ợp ý k ế  của các t à   v ê  UBND tỉ  , Sở Nô       ệp và 

PTNT đã có Báo cáo số 264/BC-SNN&PTNT ngày 07/9/2021 về v ệc t ếp t u, 

  ả  trì   ý k ế  t à   v ê  UBND tỉ   về dự t ảo Tờ trì   của UBND tỉ   và 

N  ị quyết của HĐND tỉ   ba   à   Quy đị     á sả  p ẩm, dịc  vụ cô    c  

t ủy lợ   ăm 2021 trê  địa bà  tỉ   Quả   Nam. 

 Sở Nô       ệp và PTNT k    trì   Ủy ba    â  dâ  tỉ   Quả   Nam 

xem xét, quyết đị  ./. 

 Hồ sơ kèm theo: 

1. Báo cáo số 252/BC-SNN&PTNT ngày 27/8/2021 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết 
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ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam  

2. Báo cáo số  264/BS-SNN&PTNT ngày 07/9/2021 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

3. Công văn số 1435/STP-XDKTVBQPPL&TDTHPL ngày 19/8/2021 của 

Sở Tư pháp về việc thẩm định nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định 

giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh và đăng ký 

bổ sung Quyết định quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh năm 2021. 

4. Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND 

tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam. 

5. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (cá biệt) ban hành 

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam.  

6. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (cá biệt) Quy định giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
 

 

 

Nơi nhận:  
- N ư trê ; 

- G ám đốc Sở (b/c); 

- Sở Tư p áp; 

- Cô   ty T ủy lợ  Quả   Nam; 

- Lưu: VT, NVTH, CCTL. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Xuân Tý 

 
 



 UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 264 /BC-SNN&PTNT      Quảng Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên UBND tỉnh về dự thảo  

Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành 

Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 

 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

 

Thực hiện Công văn số 5477/UBND- KTTH ngày 20/8/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc khẩn trương tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam; theo đó, giaoSở Nông nghiệp và PTNT tham mưu xây 

dựng dự thảo Nghị quyết (cá biệt) HĐND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức xây dựng và lấy ý kiến góp ý của 

các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan về nội dung các dự thảo: Tờ trình 

của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đồng 

thời Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại Công văn số 1435/STP-

XDKTVBQPPL&TDTHPL ngày 19/8/2021 về việc thẩm định nội dung đề nghị 

xây dựng Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2021 trên địa bàn tỉnh và đăng ký bổ sung Quyết định quy định giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2021 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và các ý kiến góp ý của các 

địa phương, đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung 

các dự thảo và gửi lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh tại Công văn số 

2126/SNN&PTNT-CCTL ngày 27/8/2021. 

Qua tổng hợp ý kiến của các thành viên UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT kính báo cáo tiếp thu, giải trình như sau: 

1. Đa số thành viên UBND tỉnh đều thống nhất thông qua nội dung các dự 

thảo (có 23/25 ý kiến thống nhất). 

2. Ý kiến của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Giám đốc Sở Khoa học - 

Công nghệ: Chỉnh sửa và thống nhất thông qua. 

- Cần làm rõ mục c khoản 1 Điều 1: Tại mục c này mới quy định tỷ lệ để 

tính sản phẩm, dịch vụ theo biện pháp công trình (theo cách hiểu là các đơn vị 

khai thác được hưởng) chưa xác định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ cụ thể nên đề 

nghị quy định cụ thể thêm.” 
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- Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT: Tiếp thu và bổ sung hoàn thiện. 

3. Ý kiến đồng chí Đặng Phong – Giám đốc Sở Tài chính đề nghị điều 

chỉnh theo Công văn số 2382/STC-DN ngày 27/8/2021 của Sở Tài chính và 

thống nhất thông qua. 

Ý kiến của Sở Tài chính: 

- Bổ sung các từ “mức”, “tối đa” vào các nội dung của điểm, khoản tại 

Điều 3 của dự thảo, và viết lại thành:  

+ Tại điểm b, khoản 1: “Trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì mức 

giá tối đa bằng 60% mức giá tưới, tiêu chủ động”  

+ Tại điểm d, khoản 1: “Trường hợp lợi dụng thủy triều để tưới, tiêu thì 

mức giá tối đa bằng 70% mức giá tưới, tiêu bằng trọng lực...”  

+ Tại điểm a, khoản 5: “ Trường hợp cấp nước để nuôi trồng thủy sản lợi 

dụng thủy triều được tính bằng 50% mức giá tối đa quy định tại Biểu mức giá tối 

đa đối với cấp nước nêu trên.” 

Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT:  

- Tiếp thu và bổ sung từ “mức” theo góp ý của Sở Tài chính. 

- Đối với từ tối đa: Theo quy định của Bộ Tài chính tại Điều 3 của Quyết 

định số 1477/QĐ – BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021, thì UBND quy định 

giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý sau khi 

được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 

(Gửi đính kèm Phiếu lấy ý kiến của các thành viên UBND tỉnh) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Phòng NVTH; 

- Lưu: VT, CCTL. 
 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Trương Xuân Tý  

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 252/BC-SNN&PTNT     Quảng Nam, ngày 27 tháng 8 năm 2021 

  

BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý Nghị quyết ban hành Quy định giá 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 
 

Thực hiện Công văn số 5477/UBND- KTTH ngày 20/8/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc khẩn trương tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam; theo đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu xây 

dựng dự thảo Nghị quyết (cá biệt) HĐND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo kết quả xây dựng Nghị quyết ban 

hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chính như sau: 

- Trên cơ sở Quyết định số 1477/QĐ–BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức xây dựng dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tổ chức lấy ý kiến 

góp ý của các Sở, ngành và các địa phương đơn vị có liên quan tại Công văn số 

2047/SNN&PTNT-NVTH ngày 20/8/2021.   

- Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được 05 góp ý của: Sở Tư 

pháp, Cục thuế tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam Kỳ, UBND huyện Quế Sơn và 

Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam. Qua tổng hợp ý 

kiến góp ý của các Sở, ngành và các địa phương đơn vị có liên quan; Sở Nông 

nghiệp và PTNT hoàn thiện dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam; đồng thời, có ý kiến giải trình như sau. 

(Chi tiết thể hiện tại phụ lục kèm theo) 

 Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu VT, NVTH, CCTL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trương Xuân Tý 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v thẩm định nội dung đề nghị xây dựng 
Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch 
vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa 
bàn tỉnh và đăng ký bổ sung Quyết định 
quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích 
thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2021 

#DiaDiemNgayBanHanh

 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

             
Theo đề nghị của Sở Nông nhiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam tại 

Tờ trình  số 243/TTr-SNN&PTNT ngày 17/8/2021 đề nghị UBND tỉnh trình HĐND 
tỉnh bổ sung vào Chương trình kỳ họp lần 3, khóa X, HĐND tỉnh và Công văn số 
1993/SNN&PTNT-NVTH ngày 18/8/2021 về việc đăng ký bổ sung danh mục phân 
công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi xem xét và 
nghiên cứu nội dung Tờ trình số 234/TTr – SNN&PTNT ngày 17/8/2021 và Công 
văn số 1993/SNN&PTNT-NVTH ngày 18/8/2021của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn với các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý: Tại điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 
năm 2017, có quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể giá sản 
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý sau khi 
được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trên cơ sở giá tối đa sản phẩm, 
dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.”; điểm đ khoản 3 
Điều 20 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi 
tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công 
ích thủy lợi, có quy định: “đ) Quyết định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 
thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Điều 35 Luật Thủy lợi và quy định 
của pháp luật khác có liên quan;”.  

 Tại khoản 4 Điều 8 Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012, có quy định: “Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 
nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá tại địa phương 
theo quy định của pháp luật.”. 

Tại Điều 3 Quyết định số 1477/QĐ – BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021, có 
quy định: “Căn cứ mức giá tối đa quy định tại Điều 1 Quyết định này, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích 
thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quyết định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc 
thẩm quyền quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua theo 



quy định hiện hành nhưng không được vượt quá mức giá tối đa sản phẩm, dịch 
vụ công ích thủy lợi do Bộ Tài chính quy định tại Điều 1 Quyết định này.”.    

Tại điểm a khoản 1 Điều 19 và khoản 1 Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, có quy định: “Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn 
của Hội đồng nhân dân tỉnh: 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân 
tỉnh trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật: a) Ban hành 
nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh; 
Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh:  1. Xây dựng, trình 
Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b và c 
khoản 1, các điểm d, đ và e khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 19 của Luật này 
và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.”

Tại Công văn số 12076/BTC-QLG ngày 02/10/2020 của Bộ Tài chính về hình 
thức văn bản quản lý, điều hành giá, có nêu: “Trường hợp nội dung chỉ giới hạn 
trong phạm vi thực hiện quyết định giá, điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ cụ 
thể thuộc thẩm quyền, áp dụng ban hành văn bản dưới hình thức văn bản cá 
biệt; theo đó, căn cứ vào trường hợp cụ thể về yêu cầu quản lý, điều hành giá của 
hàng hóa, dịch vụ để lựa chọn hình thức Quyết định (cá biệt) hoặc Nghị quyết 
(cá biệt) theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 
2020 của Chính phủ về công tác văn thư (trừ một số trường hợp có tính chất đặc thù, 
hình thức văn bản đã được quy định tại các văn bản QPPL hiện hành…)”.  

2. Căn cứ ban hành: Trên cơ sở các quy định được nêu cụ thể tại khoản 1 công 
văn này thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết (cá biệt) là đúng thẩm 
quyền, sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, trên cơ sở Nghị quyết 
của HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu, trình 
UBND tỉnh ban hành Quyết định (cá biệt) là đúng thẩm quyền và phù hợp. 

3. Tên gọi văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, thời gian ban 
hành 

a) Đối với Nghị quyết (cá biệt):
- Tên gọi văn bản: Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian ban hành: Quý III/2021.

b) Đối với Quyết định (cá biệt)
- Tên gọi văn bản: Quyết định quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 

các cơ quan, tổ chức có liên quan.



- Thời gian ban hành: Quý III/2021.

Kính  báo cáo UBND tỉnh xem xét, Quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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