UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 17 tháng11 năm2020

Số: 3585 /STC-QLGCSDN
V/v đăng tải trên cổng thông
tin điện tử và góp ý Dự thảo
Quyết định quy định về giá
tiêu thụ nước sạch nông thôn
do Công ty Cổ phần cấp nước
và Vệ sinh môi trường nông
thôn cung cấp trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang

Kính gửi:
- Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố.
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của
Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP
ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước
sạch;
Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐCP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước
sạch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15
tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền
quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực
nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ
Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Căn cứ Công văn số 2263/UBND-KT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của UBND
tỉnh về việc chủ trương ban hành Quyết định quy định về giá tiêu thụ nước sạch
nông thôn do Công ty Cổ phần cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn cung
cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Để có cơ sở hoàn thiện dự thảo Quyết định quy định về giá tiêu thụ nước
sạch nông thôn do Công ty Cổ phần cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn

cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đúng quy định của Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung
như sau:
- Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải dự thảo Quyết định quy
định về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Công ty Cổ phần cấp nước và Vệ
sinh môi trường nông thôn cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trên cổng
thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tại mục văn bản dự thảo
để các tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp dự thảo.
- Đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và
thành phố triển khai đến các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đối
với dự thảo Quyết định gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn
thiện dự thảo Quyết định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành. Ý kiến góp ý gửi
về Sở Tài chính trước ngày 17/12/2020, đồng thời gửi qua địa chỉ:
qlgcsdn.stchg@gmail.com.
(kèm theo dự thảo Quyết định)
Rất mong nhận được sự phối hợp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và
ý kiến góp ý của các đơn vị./.
Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu VP, QLGCSDN.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Loan

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày

/2020/QĐ-UBND

tháng

năm 2020

Dự thảo
QUYẾT ĐỊNH
V/v quy định về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Công ty Cổ phần Cấp
nước và vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính
phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày
11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP
ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15 tháng 5
năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
về hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu
thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài
chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về đơn giá tiêu thụ nước sạch nông thôn trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân (người Việt Nam hoặc người nước ngoài) trực tiếp sử
dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu
Giang là đơn vị cung cấp nước sinh hoạt nông thôn.
Điều 3. Giá tiêu thụ nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang như sau:

Lượng nước sử dụng
Stt

1

Mục đích sử dụng

Sinh hoạt các hộ dân cư

Đơn giá
(đồng/m3)

Dịnh mức sử dụng

Ký
hiệu

Từ 1m3 – 10m3 đầu
tiên/hộ/tháng

SH1

Từ trên 10m3
20m3/hộ/tháng

–

SH2

Từ trên 20m3
30m3/hộ/tháng)

–

SH3

Trên 30 m3

5.700

6.700

8.100

SH4

9.000

HCSN

8.100

2

Cơ quan hành chính, đơn
vị sự nghiệp (bao gồm cả
trường học, bệnh viện), Theo thực tế sử dụng
phục vụ mục đích công
cộng

3

Hoạt động sản xuất vật
chất

Theo thực tế sử dụng

SX

8.700

4

Kinh doanh dịch vụ

Theo thực tế sử dụng

DV

10.100

Giá trên bao gồm chi phí dịch vụ môi trường rừng, phí bảo vệ môi trường đối
với nước thải công nghiệp; chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT (5%) và phí bảo
vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …………. (Áp dụng kỳ hóa
đơn thu tiền nước tháng 01/2021) và thay thế Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND
ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định
giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi
2

trường nông thôn tỉnh cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 5. Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Công ty Cổ phần Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Tổng Cục Thuế;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- VP. TU, các Ban đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH
- VP. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN, các đoàn thể tỉnh;

TM.
PHÓỦY
CHỦ
BAN
TỊCH
NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Cơ quan báo Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như Điều 5;
- Lưu: VT.
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