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BÁO CÁO 

Thẩm tra Dự thảo nghị quyết Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên  

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 

227/TB-TTHĐND, ngày 05/11/2021; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm 

tra Dự thảo nghị quyết Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trên cơ sở Tờ trình số 4044/TTr-UBND, ngày 

02/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên, ý kiến tham gia tại phiên họp thẩm tra. 

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh các nội dung thẩm tra, cụ thể như 

sau:  

1. Sự phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của nhà nước 

Dự thảo nghị quyết phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, phù hợp với thẩm quyền của HĐND tỉnh quy định tại điểm a, 

khoản 2, Điều 35 Luật Thủy lợi và Điều 3 Quyết định số 1477/QĐ-BTC, ngày 

05/8/2021 của Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2021, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Thông qua giá sản phẩm công ích thủy lợi 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cần thiết và đúng thẩm quyền quy định.  

2. Sự phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương 

Trên cơ sở Quyết định số 1050a/QĐ-BTC, ngày 30/6/2018 của Bộ Tài 

chính về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 – 2020, 

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 về 

Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên (đến nay đã hết giai đoạn thực hiện). Vì vậy, việc ban hành 

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

làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc thu giá sản công ích thủy lợi là phù hợp với 

tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo trong 

khung quy định tại Quyết định số 1477/QĐ-BTC, ngày 05/8/2021 của Bộ Tài 

chính và tương đồng với mức giá sản phẩm đã được quy định tại Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND, ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh. 

3. Nội dung của dự thảo nghị quyết 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với nội dung trình trong dự 

thảo nghị quyết. 
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4. Về thể thức văn bản: Dự thảo Nghị quyết đảm bảo các yêu cầu về thể 

thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Thông qua giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 
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