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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi 

của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, tỉnh Thanh Hóa 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

 Căn cứ 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; Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật giá;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 08/2020/TT-BTC ngày 18/02/2020 của Bộ Tài chính 

quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản 

lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 16/6/2020 của HĐND tỉnh 

Thanh Hóa khóa XVII, kỳ họp thứ 12 về việc thông qua giá cụ thể sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, 

tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 149/TTr-SNN&PTNT ngày 28/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi với nội dung công việc: Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, 

đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ 

Quan Trang, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, khai 

thác, cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi với nội dung công 
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việc: Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa 

phèn, giữ ngọt của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Điều 2. Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi với nội dung công 

việc: Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa 

phèn, giữ ngọt của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, tỉnh 

Thanh Hóa như sau: 

STT 
Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

(Nội dung công việc) 
Đơn vị tính Giá cụ thể 

1 

Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, 

ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa 

phèn, giữ ngọt của công trình Âu Báo 

Văn  

đồng/nội 

dung công 

việc/năm 

925.000.000 

2 

Thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, 

ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa 

phèn, giữ ngọt của công trình Âu Mỹ 

Quan Trang  

đồng/nội 

dung công 

việc/năm 

506.000.000 

 Giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại Quyết định 

này là giá không có thuế giá trị gia tăng, được xác định trong điều kiện thời tiết 

bình thường. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 1. Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã căn cứ quy định 

giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tại Điều 2 Quyết định này, hàng năm 

xây dựng nội dung công việc và dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang báo cáo Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính thẩm định, trình duyệt; thực 

hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo chế độ tài chính quy định.  

 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 

- Thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung công 

việc của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang hàng năm.  

- Kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều 

cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt của 02 công trình Âu 

Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang. 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm: 

- Thẩm định, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh 

phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm của 02 công 

trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang.  
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu 

Mỹ Quan Trang. 

 Điều 4. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2020.  

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Tài chính; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi 

Bắc Sông Mã; Chủ tịch UBND các huyện: Hà Trung, Nga Sơn; Thủ trưởng các 

đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:     
- Như Điều 4 Quyết định;                                                                

- Bộ Tài chính (để báo cáo); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);                                                                            

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Công báo tỉnh Thanh Hóa;                                                      

- Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa; 

- Lưu VT, KTTC. (thht) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 
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