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CÔNG BÁO/Số 28/Ngày 10-7-2008
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

Số: 399/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 08 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành mức thu thủy lợi phí cho kênh mương nội ñồng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 154/2007/Nð-CP ngày 18/10/2007 của Chính phủ về sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 143/2003/Nð-CP ngày 28/11/2003 của
Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 26/2008/TT-BTC ngày 28/3/2008 của Bộ Tài chính về
hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 154/2007/Nð-CP của Chính phủ;
Xét ñề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Khung mức thu thủy lợi phí kênh mương nội ñồng trên ñịa bàn tỉnh quy
ñịnh như sau:
- Khung mức thu từ 300.000 ñến 600.000 ñồng/ha/năm.
- Căn cứ khung mức thu chung của tỉnh, mức thu cụ thể của từng ñơn vị quản lý
thủy nông do ðại hội xã viên quyết ñịnh
ðiều 2.
- Giao Giám ñốc Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn
các ñơn vị thu thủy lợi phí kênh mương nội ñồng sử dụng nguồn kinh phí này ñúng
mục ñích, theo quy ñịnh của Nhà nước.
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ ñạo, hướng dẫn các
HTX nông nghiệp, ñơn vị quản lý thủy nông (có tổ chức các tổ hợp tác dùng nước) tổ
chức thực hiện từ năm 2008 trở ñi. Trong năm 2008, khi chưa thông qua ðại hội xã
viên quyết ñịnh mức thu cụ thể, cho phép áp dụng mức thu tạm tính năm 2008 là

