
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /SNN-QLXDCT 
Về việc tham gia ý kiến góp ý dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh quy định giá 

cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021. 

Kon Tum, ngày       tháng     năm  

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tư Pháp; 

- Ủy ban nhân dân các huyện; thành phố Kon Tum; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum; 

- Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum;  

- Ban Quản lý – Khai thác các công trình thủy lợi. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật Giá năm 2012; 

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 49/2021/NQ-HĐND, ngày 22 tháng 10 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc 

phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 4190/UBND-NNTN, ngày 23/11/2021 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc chủ trương xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

“Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum năm 2021”. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2021. Để có cơ sở trình Sở Tư pháp thẩm định trước 

khi trình UBND tỉnh ban hành theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị quý Sở; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum; UBMTTQ 

Việt Nam tỉnh Kon Tum và các cơ quan đơn vị quan tâm, tham gia ý kiến góp ý 

với dự thảo Quyết định nêu trên và gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   

trước ngày 05/12/2021 để chỉnh sửa hoàn thiện. Nếu sau ngày 05/12/2021 các đơn 

vị không gửi ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định tỉnh nêu trên thì coi 

như đồng ý với toàn văn dự thảo. 



Đề nghị Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum đăng tải dự thảo 

này trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban 

nhân dân các huyện; thành phố Kon Tum; các cơ quan, đơn vị góp ý kiến theo quy 

định (gửi kèm theo Dự thảo Quyết định Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi quý cơ quan, đơn vị biết cùng 

phối hợp thực hiện ./. 
 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- GĐ Sở; PGĐ Sở phụ trách khối; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Văn phòng Sở (đ/c Thành); 

- Chi cục Thủy lợi (t/hợp); 

- Lưu: VT, VP, QLXDCT.             

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Văn Tất Cường 
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