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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�: 59/2021/Q�-UBND 
 

               Nam ��nh, ngày  16 tháng 12 n�m 2021 

QUY�T ��NH 
Quy ��nh giá bán l� n��c s�ch sinh ho�t do Công trình c�p n��c s�ch  

xã Xuân Kiên, huy�n Xuân Tr��ng s�n xu�t 
–––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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; 

C�n c� Lu�t Giá ngày 20/6/2012; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 177/2013/N�-CP ngày 14/11/2013 c�a Chính ph� quy 
��nh chi ti�t và h��ng d�n thi hành m�t s� �i�u c�a Lu�t Giá; Ngh� ��nh s� 
149/2016/N�-CP ngày 11/11/2016 c�a Chính ph� s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a 
Ngh� ��nh s� 177/2013/N�-CP ngày 14/11/2013 c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t và 
h��ng d�n thi hành m�t s� �i�u c�a Lu�t Giá; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 117/2007/N�-CP ngày 11/7/2007 c�a Chính ph� v� s�n 
xu�t, cung c�p và tiêu th� n��c s�ch; Ngh� ��nh s� 124/2011/N�-CP ngày 28/12/2011 
c�a Chính ph� v� s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 117/2007/N�-
CP ngày 11/7/2007 c�a Chính ph� v� s�n xu�t, cung c�p và tiêu th� n��c s�ch; 

C�n c� Thông t� s� 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 c�a B� Tài chính quy 
��nh v� khung giá, nguyên t�c, ph��ng pháp xác ��nh giá n��c s�ch sinh ho�t; 

Theo �� ngh� c�a UBND xã Xuân Kiên, huy�n Xuân Tr��ng t�i T� trình s� 
20/TTr-UBND ngày 10/8/2021; S� Tài chính t�i T� trình s� 885/TTr-STC ngày 
09/12/2021; S� T� pháp t�i Báo cáo th�m ��nh s� 920/BC-STP ngày 18/8/2021. 

QUY�T  ��NH: 

�i�u 1. Quy ��nh giá bán l� n��c s�ch sinh ho�t do Công trình c�p n��c s�ch 
xã Xuân Kiên, huy�n Xuân Tr��ng s�n xu�t; c� th� nh� sau: 

1. Giá bán l� n��c s�ch sinh ho�t do Công trình c�p n��c s�ch xã Xuân Kiên, 
huy�n Xuân Tr��ng s�n xu�t: 

TT 
Nhóm khách hàng s� d�ng n��c s�ch  

cho m�c �ích sinh ho�t 

Giá bán 

(��ng/m3) 

1 H� dân c� 8.200 

2 

C� quan hành chính; ��n v� s� nghi�p công l�p; tr��ng h�c, 

b�nh vi�n, c� s� khám, ch�a b�nh (công l�p và t� nhân); ph�c 

v� m�c �ích công c�ng (phi l�i nhu�n) 

10.600 

3 T� ch�c, cá nhân s�n xu�t v�t ch�t 13.300 

4 T� ch�c, cá nhân kinh doanh, d�ch v� 22.000 
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M�c giá trên ch�a bao g�m thu� giá tr� gia t�ng (VAT), phí b�o v� môi tr��ng 
��i v�i n��c th�i sinh ho�t và �ã kh�u tr� ti�n �óng góp ��i �ng xây d�ng công trình 
c�a khách hàng là 400 ��ng/m3 n��c tiêu th�; không kh�u tr� ��i v�i n��c ph�c v� 
các c� quan hành chính, ��n v� s� nghi�p công l�p, tr��ng h�c, b�nh vi�n, c� s� 
khám, ch�a b�nh (công l�p và t� nhân), ph�c v� m�c �ích công c�ng (phi l�i nhu�n), 
các t� ch�c, cá nhân s�n xu�t v�t ch�t và kinh doanh, d�ch v�. 

2. �y ban nhân dân xã Xuân Kiên có trách nhi�m qu�n lý và s� d�ng kho�n 
kh�u tr� ti�n �óng góp xây d�ng công trình c�a khách hàng vào giá bán l� n��c 
s�ch sinh ho�t theo �úng ch� �� tài chính quy ��nh hi�n hành. 

�i�u 2. S� Tài chính ch� trì, ph�i h�p v�i S� Xây d�ng, S� Nông nghi�p và 
Phát tri�n nông thôn, S� Y t� h��ng d�n, ki�m tra �y ban nhân dân xã Xuân Kiên 
vi�c cung c�p n��c s�ch ��m b�o tiêu chu�n ch�t l��ng theo quy ��nh hi�n hành và 
th�c hi�n giá bán l� n��c s�ch sinh ho�t t�i �i�u 1, Quy�t ��nh này. 

�i�u 3. Quy�t ��nh này có hi�u l�c k� t� ngày 01/01/2022. 

Chánh V�n phòng UBND t�nh; Th� tr��ng các c� quan: S� Tài chính, S� 
Xây d�ng, S� Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn, S� Y t�; Ch� t�ch UBND các 
huy�n, thành ph� Nam ��nh; Ch� t�ch UBND xã Xuân Kiên và các ��n v� liên 
quan, các ��i t��ng s� d�ng n��c s�ch ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t ��nh này./. 

 

                                                             
 

TM. U� BAN NHÂN DÂN                                                                                
KT. CH� T�CH 
PHÓ CH� T�CH  

 
 

Hà Lan Anh 

 


