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CÔNG BÁO/Số 08+09/Ngày 19-5-2017
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2017/Qð-UBND

Hà Nam, ngày 10 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Ban hành giá dịch vụ công ích thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015;
Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLBTVQH10 ngày 4 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành Luật giá; Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11
năm 2016 của Chính phủ sửa ñổi bổ sung một số ñiều của nghị ñịnh 177/2013/Nð-CP;
Căn cứ Nghị ñịnh số 130/2013/Nð-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính
phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2012/ Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính
phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 143/2003/Nð-CP ngày 28
tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Pháp lệnh Khai
thác và bảo vệ công trình thủy lợi;
Căn cứ Thông tư số 280/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài
chính quy ñịnh giá tối ña sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành giá dịch vụ công ích thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam, cụ
thể như sau:
1. Diện tích tưới, tiêu do các Công ty khai thác công trình thủy lợi phục vụ.
a) Diện tích ñược tưới, tiêu chủ ñộng
- ðối với diện tích ñất trồng lúa:
+ Tưới, tiêu chủ ñộng bằng ñộng lực vùng ñồng bằng; mức giá là 1.646.000
ñồng/ha/vụ.

