
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STC-DNTH 

Về việc góp ý Dự thảo 

Nghị quyết, Quyết định 

Quy định giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Bình Định  

Bình Định, ngày      tháng 9 năm 2022 

 
 
 

 

 

 

Kính gửi:  

               - Văn phòng UBND tỉnh; 

               - Sở Tư pháp; 

               - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

               - UBND huyện, thị xã, thành phố; 

               - Công ty TNHH KTCT thủy lợi Bình Định; 

               - Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh. 

         

  Căn cứ Điều 111 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Khoản 32 

Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Thuỷ lợi năm 2017; khoản 3, Điều 10 

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết giá 

sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi; hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7957/BTC-QLG ngày 10/8/2022 

trả lời cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai việc cung 

ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2022;  

Căn cứ Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 27/09/2022 của UBND tỉnh gửi 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định giá 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định bằng 

mức giá như năm 2021 theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định 

tại Tờ trình số 505/TTr-KTCTTL ngày 19/09/2022 về việc xin phê duyệt giá cụ thể 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm 

2022 bằng mức giá cụ thể của sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 80/2021/QĐ-UBND ngày 

16/12/2021. 
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Căn cứ các quy định trên, để có cơ sở cho Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng đặt hàng cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định với các tổ 

chức, cá nhân khai thác công trình thuỷ lợi thực hiện lập dự toán và thanh quyết 

toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2022 từ ngân sách 

trung ương hỗ trợ cho địa phương theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành; Sở Tài chính 

xây dựng xong các dự thảo sau: 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về tiếp tục thực hiện Quy định giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định bằng mức 

giá như năm 2021 theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Quy định giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định bằng mức 

giá như năm 2021 theo Quyết định số 80/2021/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(có Dự thảo Nghị quyết, Quyết định kèm theo).  

Sở Tài chính xin gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham gia góp ý 

như sau: 

1. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH KTCT 

thủy lợi Bình Định tham gia góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và 

Quyết định của UBND tỉnh nêu trên và gửi văn bản góp ý về Sở Tài chính trước 

ngày 11/10/2022. 

2. Đề nghị Ban biên tập Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh xem xét, đăng tải 

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh nêu trên để các tổ 

chức, cá nhân tham gia góp ý. Thời gian đăng tải để nhận góp ý trong vòng 30 

ngày. 

Sở Tài chính rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, 

đơn vị, địa phương./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                      

- Lưu: VT, GCS, QLNS, DNTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

Đặng Thu  Hương 
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