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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định của UBND tỉnh                                   
Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên                         

địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 
 

Sở Tư pháp được Văn bản số 2115/SNN-TL ngày 20/10/2021 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị thẩm định nội dung dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (dự thảo 

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

tỉnh Tuyên Quang năm 2021), sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm 

định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)). 

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

giá; 
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- 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; 

- Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về 

giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021;  

- Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài 

chính quyết định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021; 

- Một số văn bản, tài liệu có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 

nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội 

dung dự thảo Quyết định với các quy định trong văn bản đã giao quy định 

chi tiết) 

1.  Sự cần thiết ban hành Quyết định 

Điểm a, b Khoản 1 Điều 35 Luật thủy lợi năm 2017 quy định: 

“2. Thẩm quyền quyết định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đối với công 

trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước được quy định như sau: 

a) Đối với sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi;.. 

... 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. 

b) Đối với sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác: 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 

khác;.. 

... Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ thủy 

lợi khác thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân 

cùng cấp thông qua trên cơ sở khung giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định”.  

Thực hiện quy định trên, UBND tỉnh tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 Quy định giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-

2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 

20/12/2018 Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, Nghị quyết số 08/2018/NQ-
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HĐND và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND chỉ áp dụng cho giai đoạn 2018-

2020, vì vậy đến nay 02 văn bản này đã hết hiệu lực thi hành theo khoản 1 Điều 

154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ 

sung năm 2020) quy định trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực: 

“Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản”.  

- Điều 3 Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Tài chính quyết định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 

quy định: “Điều 3. 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”. 

Căn cứ quy định nêu trên, UBND tỉnh ban hành Quy định giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 là cần thiết 

và có cơ sở. 

2. Trình tự, thủ tục soạn thảo 

Dự thảo Tờ trình chưa thể hiện trình tự, thủ tục xây dựng giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 nên Sở Tư 

pháp chưa có đầy đủ cơ sở thẩm định trình tự, thủ tục soạn thảo dự thảo Nghị 

quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung khi trình UBND tỉnh. 

Theo điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định: 

“Điều 9. Lập phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi  

2. Xây dựng và gửi phương án giá giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi 

... b) Đối với địa phương 

Trước ngày 31 tháng 3 năm trước năm kế hoạch, trên cơ sở hồ sơ phương 

án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm kế hoạch do chủ quản lý công trình thủy 

lợi hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi ở địa phương xây dựng 

sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (sau 

đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) gửi phương án giá sản phẩm, dịch vụ 

thủy lợi năm kế hoạch của địa phương trong phạm vi công trình thủy lợi do địa 

phương quản lý theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên cơ sở đó, trước 30 tháng 6 năm 

trước năm kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp 

phương án giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gửi Bộ Tài chính để quy định và 
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thông báo giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi khác năm kế hoạch”. 

Như vậy, trước ngày 31 tháng 3 năm trước năm kế hoạch, UBND tỉnh 

đã phải xây dựng và gửi Phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm kế hoạch 

về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trước 30 tháng 6 năm trước 

năm kế hoạch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tổng hợp 

phương án giá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, gửi Bộ Tài chính để quy định và 

thông báo giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi khác năm kế hoạch. Tuy nhiên, quy trình hiện nay do 

các cơ quan địa phương và Trung ương thực hiện chậm so với thời gian quy 

định tại Nghị định của Chính phủ. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo khắc phục 

và báo cáo các cơ quan Trung ương thực hiện đúng theo thời gian, tiến độ quy 

định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP cho năm 2022 và những năm tiếp theo. 

3. Nội dung dự thảo Quyết định 

Nội dung dự thảo Quyết định kế thừa các nội dung quy định tại Quyết 

định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Quy định cụ thể 

giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 

2018-2020, giữ nguyên mức giá tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND và phù 

hợp với giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 theo quy định 

của Bộ Tài chính tại Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021. 

Ngoài ra, nội dung này đã được Sở Tài chính đã có ý kiến nhất trí tại Văn 

bản số 2038/STC-QLGCS&TCDN ngày 23/9/2021 về việc tham gia ý kiến vào 

dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (lần 

02). Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 9 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Giá (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP)1 và Quyết 

định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh  ban hành Quy 

định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các 

cơ quan, đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá 

đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang, Sở Tư pháp không thẩm định đối với giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021. 

                                                 
1 Điểm d khoản 1 Điều 9 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 149/2016/NĐ-

CP) quy định: 

“1. Trình và thẩm định phương án giá  

d) Hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của  Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân t ỉnh  

quy định việc trình, thẩm định phương án giá và quyết định giá. Trường hợp sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị 

sản xuất, k inh doanh trình phương án giá để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thì phải có ý kiến thẩm 

định bằng văn bản của Sở Tài chính; trường hợp thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất thực hiện theo  quy 

định của pháp luật về đất đai”. 
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4. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Đề nghị tiếp tục rà soát chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn 

bản cho phù hợp với quy định tại của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP). 

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Phần II Báo 

cáo thẩm định này; tiếp tục rà soát, để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định 

cho phù hợp. 

2. Sau khi hoàn chỉnh theo khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo văn bản 

đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Quyết định 

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

Quang năm 2021./. 
 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở NNPTNT; 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.  

  Loan.05b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-11-03T15:19:20+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thị Thược<ntthuocstptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-11-03T16:25:57+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-11-03T16:26:02+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-11-03T16:26:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-11-03T16:26:15+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




