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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc quy định giá, mức hỗ trợ 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021

(Báo cáo tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Xét Tờ trình của UBND tỉnh về việc quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, 
dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Dự thảo Nghị quyết kèm 
theo; Ban kinh tế - ngân sách có một số ý kiến như sau:

I. Sự cần thiết:
Trên cơ sở 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; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
09/2019/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 quy định giá và mức hỗ trợ sản phẩm, dịch 
vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ngày 05/8/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1477/QĐ-BTC 
ngày 05/8/2021 quy định giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021, 
trong đó quy định “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”.

Do đó, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định giá, mức hỗ trợ sản 
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2021 là cần thiết và đúng 
thẩm quyền.

II. Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
Ban kinh tế - ngân sách nhất trí với giá và mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi do UBND tỉnh đề xuất. Các mức giá được xác định bằng mức 
tối đa quy định tại Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài 
chính với các nội dung cơ bản sau:

1. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa;
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2. Tỷ lệ phân chia theo giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.
(Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm)

3. Về thời gian thực hiện: Nhất trí thực hiện từ 01/01/2021.
III. Về Dự thảo Nghị quyết: Nhất trí với các nội dung của Dự thảo Nghị 

quyết. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý 
kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa từ ngữ, 
thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch 
HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Đề nghị HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Trịnh Thúy Nga
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