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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 

47/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

UBND tỉnh Hà Tĩnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Dự thảo Nghị 

quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 16 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Văn bản 

1) Các cơ sở pháp lý để đề xuất ban hành Nghị quyết : 

- Tại Điều 35 Luật Thủy lợi, quy định: “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”.  

- Tại điểm đ khoản 3 Điều 20 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 

30/6/2018 của Chính phủ, quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá 

cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại 

Điều 35 Luật Thủy lợi và quy định của pháp luật khác có liên quan”. 

- Tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của 

Chính phủ quy định về trường hợp điều chỉnh giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi: 

“Trường hợp trong điều kiện bình thường, các chi phí đầu vào trong giá sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi dự kiến năm kế hoạch ổn định, không biến động so với 

năm liền kề trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh không đề nghị điều chỉnh giá tối đa hoặc khung giá sản phẩm, dịch 

vụ thủy lợi nhưng phải quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và không 

được vượt quá giá tối đa và khung giá do Bộ Tài chính đã thông báo trước đó để 

các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện; đồng thời gửi báo 

cáo về Bộ Tài chính”.  

Căn cứ các quy định nêu trên và 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. Trong năm 2021, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 
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16/12/2021 của HĐND tỉnh thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tại khoản 5 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 quy định các 

trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ 

tục rút gọn: “Trường hợp cần kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần 

của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết 

những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn”. 

2) Quá trình triển khai thực hiện:  

Đến nay, Bộ Tài chính chưa ban hành Quyết định giá tối đa sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và các năm tiếp theo. Vì vậy, về nguyên t c, 

việc xem xét bố trí dự toán, quyết toán kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi năm 2022 cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh 

nghiệp khai thác công trình thủy lợi là chưa đủ căn cứ pháp lý để thực hiện  do 

chưa có quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của cấp 

có thẩm quyền).  

Trong khi đó, Phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi của tỉnh Hà Tĩnh 

đã gửi bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính  Công văn số 

7467/UBND-NL1 ngày 20/11/2020) đến nay chưa được phê duyệt. 

Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ Nghị định thay thế Nghị 

định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/8/2018 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. Do vậy, việc thực hiện về giá dịch vụ thủy lợi nói chung, giá dịch vụ 

thủy lợi công ích nói riêng vẫn đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

96/2018/NĐ-CP. 

Vì vậy, về nguyên t c, việc xem xét bố trí dự toán, quyết toán kinh phí sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và xây dựng dự toán kinh 

phí năm 2023 cho UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp khai 

thác công trình thủy lợi là cần phải có cơ sở pháp lý để thực hiện  do chưa có 

quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 và năm 2023 của 

cấp có thẩm quyền). 

3)Tình hình thực hiện tại một số tỉnh trên cả nước:  

Hiện nay qua n m b t thông tin nhiều tỉnh như: Bình Định, Quảng trị, 

Kontum, Nghệ an, Thanh Hóa, Hải phòng, Quảng Nam đều có chủ trương trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện giá dịch vụ sản 

phẩm công ích thủy lợi năm 2021 và các năm tiếp theo. 

Vì vậy, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết kéo 

dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 



3 

 

 

 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh là cần thiết, phù hợp với quy định và tình hình 

thực tế. 

II. Mục đích, quan điểm xây dựng Văn bản 

1. Mục đích. 

Kéo dài thời hạn áp dụng quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2021 thuộc địa phương quản lý cho đến khi có Nghị quyết mới. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản. 

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy 

phạm pháp luật. 

- Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản Quy 

phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 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. 

- Bảo đảm tính khả thi, dễ áp dụng thực hiện. 

- Bảo đảm tính công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức, cơ quan trong quá trình xây dựng Nghị quyết. 

- Việc xây dựng Nghị quyết phải thực hiện đúng thẩm quyền theo quy 

định tại Điều 35 Luật Thủy lợi; khoản 3 Điều 10 và điểm đ khoản 3 Điều 20 

Nghị định số 96/2018/NĐ-CP; khoản 5 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Luật sửa 

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

2020. 

III. Quá trình xây dựng dự thảo văn bản 

- Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4867/STC-GCS 

ngày 14/11/2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 6542/UBND-NL1 ngày 

15/11/2022 về việc xây dựng Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 

47/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

giao Sở Tài chính chủ trì dự thảo Nghị quyết, tờ trình của UBND tỉnh, xin ý 

kiến các sở ngành, địa phương liên quan theo đúng quy định. Sở Tài chính đã 

xây dựng dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn gửi xin ý kiến của các 

Sở, ngành, địa phương có liên quan  Công văn số: 4910/STC-GCS ngày 

15/10/2022). Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đơn vị Sở Tài chính đã hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết và tờ trình của UBND tỉnh gửi Sở Tư pháp thẩm định 

(Công văn số: 4979/STC-GCS ngày 17/11/2022). 

- Ngày 18/11/2022 Sở Tư pháp có Văn bản số 402/BC-STP Báo cáo thẩm 
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định Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 47/2021/NQ-

HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Tài chính 

đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và có Tờ trình, trình 

UBND tỉnh theo quy định  Văn bản số: 5012/STC-GCS ngày 18/11/2022 của Sở 

Tài chính). 

IV. Bố cục, nội dung cơ bản của dự thảo Văn bản 

1. Bố cục. 

Dự thảo Nghị quyết gồm 2 Điều: 

a) Điều 1: Thông qua Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 

47/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

 b) Điều 2: Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Văn bản. 

Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 

16/12/2021 của HĐND tỉnh thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để áp dụng cho giá sản phẩm dịch vụ 

coongicsh thủy lợi năm 2022 và những năm tiếp theo đến khi có quy định mới 

về gía sản phẩm dịch vụ công ích của cấp có thẩm quyền. 

 Những vấn đề xin ý kiến (nếu có): Không. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị 

quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

xem xét, quyết định./. 

(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo thẩm định; Báo cáo giải 

trình, tiếp thu ý kiến thẩm định).  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: NN&PTNT, TC, TP; 

- Chánh VP, Phó CVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Lưu: VT, NL1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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