
 UBND TỈNH TÂY NINH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TÀI CHÍNH                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:             /STC-QLG&CS                Tây Ninh, ngày       tháng  11  năm 2022 
 

V/v phối hợp ý kiến dự thảo Quyết 

định ban hành giá nước sạch sinh 

hoạt khu vực nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh  

         Kính gửi: 

         - Sở, ban, ngành tỉnh; 

         - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH12 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/7/2007 về 

sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 

của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá;  

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật 

Giá; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính 

quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 

Căn cứ Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính 

quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh 

hoạt; 

Căn cứ Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 Ban hành 

quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018 của 

UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh; 

Căn cứ Công văn số 8279/VP-TH ngày 01/11/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch về 

việc bổ sung vào chương trình công tác năm 2022 theo đề nghị của Sở Tài 

chính; 

Căn cứ Công văn số 3851/UBND-KT ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh 

Tây Ninh về việc chủ trương xây dựng Quyết định ban hành giá nước sạch sinh 

hoạt khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định ban hành giá nước 



2 
 

  

sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Tài chính đã phối 

hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành giá 

nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thay thế 

Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại khu 

vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Để đảm bảo cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 

theo đúng quy định, Sở Tài chính kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Tài chính đối với nội dung dự thảo Quyết 

định ban hành giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh (kèm theo dự thảo Quyết định và đăng tải dự thảo Quyết định trên website 

Sở Tài chính Tây Ninh - http://sotaichinh.tayninh.gov.vn tại mục Góp ý dự thảo 

Văn bản quy phạm pháp luật).  

Văn bản góp ý dự thảo Quyết định đề nghị gửi về Sở Tài chính (Phòng 

Quản lý giá và công sản) và gửi qua email: pqlcsvg-stc@tayninh.gov.vn trước 

ngày 05/12/2022 (Trong trường hợp thống nhất hoặc không có ý kiến góp ý, đề 

nghị các đơn vị có văn bản phản hồi về Sở Tài chính). 

- Nội dung dự thảo Quyết định được đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

của tỉnh http://tayninh.gov.vn để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh. Thời gian tính từ ngày 24/11/2022 đến ngày 24/12/2022. Văn 

bản góp ý gửi về Sở Tài chính (Số 439, đường 30/4, phường 1, Thành phố Tây 

Ninh, tỉnh Tây Ninh), email: pqlcsvg-stc@tayninh.gov.vn. Điện thoại: 

0276.3825.118 gặp đ/c An Hạ. 

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức nghiên cứu, góp ý./. 

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- BGĐ STC; 

- Ban Biên tập Website STC; 

- Lưu VT, QLG&CS. 
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