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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14 /2019/Qð-UBND

Hà Nam, ngày 10 tháng 7 năm 2019

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành quy ñịnh lập, cấp phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh 67/2018/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Thủy lợi;
Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2018/Nð-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của
Chính phủ quy ñịnh 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 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh chi tiết một số ñiều của
Luật Thủy lợi;
Theo ñề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo quyết ñịnh này Quy ñịnh quy ñịnh về lập, cấp
phát và thanh quyết toán tiền hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2019.
Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 84/2013/Qð-UBND ngày 24 tháng 12
năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc “Ban hành quy ñịnh mức thu,
cấp bù, lập, cấp phát và thanh quyết toán thủy lợi phí trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam”.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, ngành:
Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Kho bạc Nhà
nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám ñốc các Công ty
Khai thác công trình thủy lợi trên ñịa bàn tỉnh; các cơ quan, ñơn vị và cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
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