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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 61/2021/NQ-HĐND                          Lâm Đồng, ngày 08 tháng 12 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 
Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi  

thuộc địa phương quản lý năm 2021 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 4  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 35 Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021; 

Xét Tờ trình số 8230/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết thông qua giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
thuộc địa phương quản lý năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 
Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc địa phương quản lý năm 
2021  

Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc địa phương quản lý 
năm 2021 bằng mức giá tối đa đã thực hiện giai đoạn 2018-2020 được Hội đồng nhân 
dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 105/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc địa phương quản lý tại Nghị 
quyết này được áp dụng trong năm ngân sách 2021.  

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 4 
thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 
 

Trần Đức Quận 
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