
HO! BONG NHAN DAN 
TINH OAK NONG 

S: 164/NQ-HDND 

cQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BIc 1p — Ti, do — Hinh phüc 

Dck Nóng, ngày 28 tháng 10 nám 2021 

NGH QUYET 
V vic thông qua giá san phâm, dch viii cong Ich thüy Içri 

nãm 2021 trên d!a  bàn tinh Oak Nông 

HQI BONG NHAN DAN T!NH OAK NONG 
KHOA IV, K( HQP CHUYEN BE 

Can c&Lut Td chi'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nám 2015, Luçt 
tha dii, bd sung mç5t si diu cia Lut T chi'c ChInh phü và Luçt To chi'c 
chInh quyn djaphiro'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

Can cii' Luçt Giá ngày 20 tháng 6 nàm 2012, 

Can ci Lut Thiy lcii ngày 19 tháng 6 nàm 2017, 

Can ct Nghj djnh so' 96/2018/ND-cP ngày 30 tháng 6 nám 2018 cia 

ChInh phi quy djnh chi tiit v giá san pMm, djch vy t/'thy lcli và hO trçr tin th 
dyng san phdm, djch vy cOng Ich thzy lii, 

Can c& Nghj quyê't so' 80/NQ-CT ngày 23 tháng 7 nám 2021 cia C!hInh  phi 

v giá tdi da san phám, djch vy cOng Ich thüy lcri nàm 2021, 

Can cz' Quyét djnh so' 1477/QD-BTC ngày 05 tháng 8 nàm 2021 cña Bó 
Tài chInh v giá to'i da san phOm, djch vy cOng Ich thiy lçii nàm 2021; 

Theo d nghj cia Uy ban nhán dan tinh tii Ta trInh so' 5794/TTr- UBND 

ngày 07 tháng 10 nàm 2021 cta (Jy ban nhán dan tinh vj viçc thông qua Nghj 

quyé't giá san phOm, djch vy cOng Ich thiy lcti nàm 2021 trên dja bàn tinh Dak 
NOng; Báo cáo thám tra ctia Ban Kinh tl và Ngán sách cia Hç5i &ing nhán dan 
tinh; kié'n tháo lu2n cia dgi bku Ht5i &ng nhán dan tgi kj> hop. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Thông qua giá san phm, djch vi cong Ich thOy lçii nàm 2021 trên 
dja bàn tinh D&k Nông, cci th nhLr saLl: 
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1. Giá san phâm, djch vii cong Ich thüy igi di vi d.t trng lüa di.rçic tInh 

theo Biêu sau: 

STT Bin pháp cong trInh 
Giá 

(dng/ha/vii) Ghi chü 

1 
Tui, tiêu bang dng 
hrc 

1 629 000 
Là bin pháp tisôi, tiêu b&ng 

cong trInh trrn barn 

2 
Tithi, tiêu bang tr9ng 
hrc 

1140 000 
Là bin pháp tui, tiêu bang 

cong trInh ho dip, kênh, cOng 

3 
Tiró'i, tiêu bang tr9ng 

1irc và kêt hçip dng 
lirc ho trV 

1.385.000 
Là bin pháp tuyi, tiêu bang 
cOng trInh ho dp, kênh, cong có 
sçr ho trçl cüa cOng trInh tr.m barn 

a) Trithng hçp tuOi, tiêu chü dng rnt phtn thI müc giá bang 60% mü'c giá 
tai Biêu trén. 

b) Trithng hçip chi t?o  nguOn Uthi, tiêu bang tr9ng hrc thI rnrc giá bang 
40% rnirc giá ti Biêu trên. 

c) TriRng hgp chi tto ngun tithi, tiêu bang dng !irc thI rnirc giá bang 
50% rnrc giá ti Biêu trén. 

d) Tru?ng hçp phái tio ngun t11 bc 2 tri len di vth các cOng trInh duçc 
xây drng theo quy hoch dugc cap có thâm quyên phê duyt, mirc giá dugc tInh 
tang them 20% so vi mirc giá tai  Biêu trên. 

d) Tri.thng h'p phài tách riêng mirc giá cho tuOi, tiêu trên cüng mt din 
tIch thI mrc giá cho vic tuâi dugc tInh bang 70%, cho vic tiêu bang 30% mirc 
giá quy djnh tai  Biêu trên. 

2. Müc giá dôi vi din tIch gieo, trng m, rau, màu, cay cOng nghip 
ngn ngày k ca cay v dOng duçic tInh bang 40% mirc giá dôi vói dat trông 1iia. 

3. Mrc giá dOi vi cap nuc dê chãn nuOi, nuOi trOng thüy san vâ cap nthc 
ti.râi cho cay cOng nghip dâi ngày, cay an qua, hoa và cay duçic lieu duçic tInh 
theo Biêu sau: 

TT Cãc dôi tuQ'ng dung nu*c Don vl 

Giá djch vy theo bin pháp 
cong trInh 

Bo'm Iiên 
Ho dp, 

kênh cong 
1 CpnuâcchochannuOi dng/m3  1.320 900 

2 
Cap nuOc dé nuOi trng 
thüy san 

dng/m3  840 600 

dng/m2  mt 
thoáng/närn 

250 

3 

Cap nuOc tuâi cho các cay 
côngnghipdàingày,cây 
an qua, hoa và cay dugc 
lieu 

dng/m3  1.020 840 
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Trung hp cap nuc tui cho cay cong nghip dài ngây, cay an qua, boa 
và cay duc 1iu neu không tInh duc theo met kbôi (m3) thI tInh theo din tIch 
(ha), mic giá bang 80% mtc giá san phâm, djch vi cong Ich thüy 1i dôi vi dat 
trông lüa cho mt näm theo quy djnh. 

4. Tiêu, thoát nLrâc khu vrc nông thôn và dO thj trir vüng ni thj müc giá 
bang 5% mrc giá san phâm djch vii cong Ich thüy 1i dôi vâi dat trông lüa/vij. 

J3iêu 2. To chüc thuc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh DAk Nông t chüc thirc hin Nghj quyt nay 
dam báo dung quy djnh pháp 1ut. 

2. Giao Thng trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban, To di biu và các 
dai biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic to chirc thçrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay dã ducc Hi ding nhân dan tinh Däk Nông Khóa IV, KS' 
hp chuyên dê thông qua ngây 28 tháng 10 nãm 2021, có hiu 1rc tir ngày thông 
qua vâ ducic áp diing cho Ca nãm ngân sách 2021.!. 

CHU TICH Nol n/ian: 
- UBTV Quôc Hi, ChInh phO; 
- Các B: NN và PTNT, TC; 
- TT Tinh üy, TT HDND, Doàn DBQH tinh, 

LJBND tinh, UBMTTQ tinh; 
- Các Ban dáng Tiih üy; 
- Các Ban HDND tinh; 
- Các dai biêu HDND tinh; 
- VP: Tinh iy, Doàn DBQH và HDND tinh, UBND tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thành phô; 
- Các Sâ, Ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- Báo Däk Nong, Dâi PT-TH tinh; 
- COng TTDT tinh, Cong báo tinh; 
- Trung tam Ltru tr tinh; 
- Luu: VT, CT.HDND. 
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Liru Van Trung 
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