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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p – T� do – H�nh phúc 

S�:  50/2021/Q�-UBND 
 

Nam ��nh, ngày  23 tháng 11 n�m 2021 

QUY�T ��NH 

Quy ��nh giá c� th� s�n ph�m, d�ch v� công ích th�y l�i n�m 2021 
trên ��a bàn t�nh Nam ��nh 

U� BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19/6/2015; Lu�t s�a ��i 

b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a 

ph��ng ngày 22/11/2019; 

C�n c� Lu�t Ngân sách Nhà n��c ngày 25/6/2015; 

C�n c� Lu�t Giá ngày 20/6/2012; 

C�n c� Lu�t Th�y l�i ngày 19/6/2017; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 96/2018/N�-CP ngày 30/6/2018 c�a Chính ph� quy ��nh 

chi ti�t v� giá s�n ph�m, d�ch v� th�y l�i và h� tr� ti�n s� d�ng s�n ph�m, d�ch v� 

công ích th�y l�i; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 32/2019/N�-CP ngày 10/4/2019 c�a Chính ph� quy ��nh 

giao nhi�m v�, ��t hàng ho�c ��u th�u cung c�p s�n ph�m, d�ch v� công s� d�ng 

Ngân sách nhà n��c t� ngu�n kinh phí chi th��ng xuyên; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 1477/Q�-BTC ngày 05/8/2021 c�a B� Tài chính v� giá 

t�i �a s�n ph�m, d�ch v� công ích th�y l�i n�m 2021; 

C�n c� Ngh� quy�t s� 43/2021/NQ-H�ND ngày 25/10/2021 c�a H�i ��ng 

nhân dân t�nh Nam ��nh quy ��nh giá c� th� s�n ph�m, d�ch v� công ích th�y l�i 

n�m 2021 trên ��a bàn t�nh Nam ��nh; 

Theo �� ngh� c�a S� Tài chính t�i V�n b�n s� 817/STC-TCDN ngày 

18/11/2021 v� vi�c áp d�ng giá c� th� s�n ph�m, d�ch v� công ích th�y l�i n�m 2021 

trên ��a bàn t�nh Nam ��nh; Báo cáo th�m ��nh s� 1183/BC-STP ngày 15/10/2021 c�a S� 

T� pháp v� D� th�o Quy�t ��nh quy ��nh giá c� th� s�n ph�m, d�ch v� công ích th� l�i n�m 

2021 trên ��a bàn t�nh Nam ��nh. 

QUY�T  ��NH: 

�i�u 1. Quy ��nh giá c� th� s�n ph�m, d�ch v� công ích th�y l�i n�m 2021 

trên ��a bàn t�nh Nam ��nh nh� sau: 

1. Giá c� th� s�n ph�m, d�ch v� công ích th�y l�i ��i v�i ��t tr�ng lúa: 
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Bi�n pháp công trình 
Giá c� th� 

(nghìn ��ng/ha/v�) 

T��i tiêu b�ng ��ng l�c 1.646 

T��i tiêu b�ng tr�ng l�c 1.152 

T��i tiêu b�ng tr�ng l�c k�t h�p ��ng l�c h� tr� 1.399 

a) Tr��ng h�p t��i, tiêu ch� ��ng m�t ph�n thì m�c giá b�ng 60% m�c giá t�i 

Bi�u trên. 

b) Tr��ng h�p ch� t�o ngu�n t��i, tiêu b�ng tr�ng l�c thì m�c giá b�ng 40% 

m�c giá t�i Bi�u trên. 

c) Tr��ng h�p ch� t�o ngu�n t��i, tiêu b�ng ��ng l�c thì m�c giá b�ng 50% 

m�c giá t�i Bi�u trên. 

d) Tr��ng h�p l�i d�ng th�y tri�u �� t��i, tiêu thì m�c giá b�ng 70% m�c giá 

t��i, tiêu b�ng tr�ng l�c quy ��nh t�i Bi�u trên. 

�) Tr��ng h�p ph�i t�o ngu�n t� b�c 2 tr� lên ��i v�i các công trình ���c xây 

d�ng theo quy ho�ch ���c c�p có th�m quy�n phê duy�t, m�c giá ���c tính t�ng 

thêm 20% so v�i giá quy ��nh t�i Bi�u trên. 

 e) Tr��ng h�p ph�i tách riêng m�c giá cho t��i, tiêu trên cùng m�t di�n tích 

thì m�c giá cho t��i ���c tính b�ng 70%, cho tiêu ���c tính b�ng 30% m�c giá quy 

��nh t�i Bi�u trên. 

2. M�c giá ��i v�i di�n tích tr�ng m�, rau, màu, cây công nghi�p ng�n ngày 

k� c� cây v� �ông ���c tính b�ng 40% m�c giá ��i v�i ��t tr�ng lúa. 

3. M�c giá áp d�ng ��i v�i s�n xu�t mu�i ���c tính b�ng 2% giá tr� mu�i 

thành ph�m. 

4. M�c giá ��i v�i c�p n��c �� ch�n nuôi, nuôi tr�ng th�y s�n và c�p n��c 
t��i cho cây công nghi�p dài ngày, cây �n qu�, hoa và cây d��c li�u (n�u có) ���c 
tính theo Bi�u sau: 

TT Các ��i t��ng dùng n��c ��n v� 

M�c giá c� th� theo các 
bi�n pháp công trình 

B�m 
H� ��p, 

kênh c�ng 
1 C�p n��c cho ch�n nuôi ��ng/m3 1.320 900 

2 C�p n��c �� nuôi tr�ng th�y s�n 
��ng/m3 840 600 

��ng/m2 m�t 
thoáng/n�m 

250 

3 
C�p n��c t��i các cây công nghi�p    
dài ngày, cây �n qu�, hoa và cây  
d��c li�u 

��ng/m3 1.020 840 
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a) Tr��ng h�p c�p n��c �� nuôi tr�ng th�y s�n l�i d�ng th�y tri�u ���c tính 
b�ng 50% m�c giá quy ��nh t�i Bi�u m�c giá ��i v�i c�p n��c nêu trên. 

b) Tr��ng h�p c�p n��c t��i cho cây công nghi�p dài ngày, cây �n qu�, hoa, 
cây d��c li�u n�u không tính ���c theo mét kh�i (m3) thì tính theo di�n tích (ha), 
m�c giá b�ng 80% m�c giá s�n ph�m, d�ch v� công ích th�y l�i ��i v�i ��t tr�ng lúa 
cho m�t n�m. 

5. Tiêu, thoát n��c khu v�c nông thôn và �ô th� tr� vùng n�i th� m�c giá b�ng 

5% m�c giá s�n ph�m, d�ch v� công ích th�y l�i c�a t��i ��i v�i ��t tr�ng lúa/v�. 

�i�u 2. M�c giá trên ���c tính t� �i�m giao nh�n s�n ph�m, d�ch v� th�y l�i 

gi�a t� ch�c, cá nhân cung c�p và t� ch�c, cá nhân s� d�ng s�n ph�m, d�ch v� ��n v� 

trí công trình th�y l�i ��u m�i � v� trí kh�i ��u và là giá không có thu� giá tr� gia t�ng. 

Các kho�n chi phí t� �i�m giao nh�n s�n ph�m, d�ch v� th�y l�i ��n  khu ��t 

canh tác thu�c trách nhi�m c�a t� ch�c, cá nhân s� d�ng s�n ph�m, d�ch v� th�y l�i. 

�i�u 3. Quy�t ��nh này có hi�u l�c k� t� ngày 05/12/2021. 

�i�u 4. Chánh V�n phòng �y ban nhân dân t�nh; Th� tr��ng các ��n v�: S� 

Tài chính, S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn, Kho b�c Nhà n��c t�nh; Ch� 

t�ch �y ban nhân dân các huy�n, thành ph�; Ch� t�ch các Công ty TNHH MTV 

KTCTTL trong t�nh và Th� tr��ng các ��n v� liên quan ch�u trách nhi�m thi hành 

Quy�t ��nh này./. 

  
 

TM. �Y BAN NHÂN DÂN 
KT. CH� T�CH 

PHÓ CH� T�CH 

 

 

 

Tr�n Anh D�ng 

 

 

 

 

 


