
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  :          /UBND-KTN Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 
 

 

V/v gửi hồ sơ phương án giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi  

 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định s  96/2018/NĐ-CP 

ngày 30/6/2018 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại Công văn 7470/BNN-TCTL ngày 08/10/2019, của Bộ Tài chính tại 

Công văn s  13231/BTC-QLG ngày 01/11/2019 về xây dựng phương án giá sản 

phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

địa phương. 

UBND tỉnh  ạng  ơn đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác công trình 

thủy lợi trên địa bàn xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

năm 2021 gửi cơ quan chuyên môn thẩm định, báo cáo phương án giá t i đa của 

từng loại hình sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 như sau: 
 

TT 
Sản phẩm, dịch vụ công ích 

      thủy lợi 
Đơn vị tính Giá tối đa 

I 
Diện tích lúa tưới tiêu chủ động 

bằng: 
  

1 Động lực Đồng/ha/vụ 2.860.250 

2 Trọng lực Đồng/ha/vụ 2.002.175 

3 Trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ Đồng/ha/vụ 2.431.213 

II 

Diện tích mạ, màu, cây công 

nghiệp ngắn ngày, kể cả cây vụ 

Đông tưới chủ động bằng: 

  

1 Động lực Đồng/ha/vụ 1.144.100 

2 Trọng lực Đồng/ha/vụ 800.870 

3 Trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ Đồng/ha/vụ 972.485 

III 
Nuôi trồng thủy sản chủ động 

bằng: 
  

1 Động lực Đồng/ha/vụ 3.947.145 

2 Trọng lực Đồng/ha/vụ 3.947.145 

3 Trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ Đồng/ha/vụ 3.947.145 
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TT 
Sản phẩm, dịch vụ công ích 

      thủy lợi 
Đơn vị tính Giá tối đa 

IV 
Diện tích cây ăn quả được tưới 

chủ động bằng: 
  

1 Động lực Đồng/ha/vụ 2.288.200 

2 Trọng lực Đồng/ha/vụ 1.601.740 

3 Trọng lực kết hợp động lực hỗ trợ Đồng/ha/vụ 1.944.970 

V Tạo nguồn nước tưới bằng:   

1 Động lực   

1.1 Diện tích lúa Đồng/ha/vụ 1.430.125 

1.2 

Diện tích mạ, màu, cây công 

nghiệp ngắn ngày, kể cả cây vụ 

đông 

Đồng/ha/vụ 572.050 

1.3 Nuôi trồng thủy sản Đồng/ha/vụ 1.973.573 

1.4 Cây ăn quả Đồng/ha/vụ 1.144.100 

2 Trọng lực   

2.1 Diện tích lúa Đồng/ha/vụ 800.870 

2.2 

Diện tích mạ, màu, cây công 

nghiệp ngắn ngày, kể cả cây vụ 

đông 

Đồng/ha/vụ 320.348 

2.3 Nuôi trồng thủy sản Đồng/ha/vụ 1.105.201 

2.4 Cây ăn quả Đồng/ha/vụ 640.696 

  Giá t i đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đề xuất trên là giá chưa bao 

gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định.  

Ủy ban nhân dân tỉnh  ạng  ơn báo cáo phương án giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trân trọng đề nghị Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp. 

 (Gửi kèm theo Hồ sơ, chứng từ và các tài liệu liên quan)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tài chính (b/c); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các  ở: TC, NN&PTNT; 

- Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL  ạng  ơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: TH, KTTH TH-CB; 

-  ưu: VT, KTN(PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                Hồ Tiến Thiệu 
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