
 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 Số:        /2021/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày       tháng     năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của 

Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; 

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06, 

tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; 

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước; 

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát 

nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc 

Trăng, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này ban hành giá dịch vụ thoát nước 

trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. 

2. Đối tượng nộp tiền dịch vụ thoát nước: Các hộ thoát nước (thuộc đối 

tượng phải đấu nối vào hệ thống thoát nước) nằm trong phạm vi có mạng lưới 

đường ống, cống thu gom nước mưa, nước thải được đầu tư từ ngân sách nhà 

nước thuộc đối tượng thu tiền dịch vụ thoát nước. Các hộ gia đình được cấp sổ 

hộ nghèo thuộc đối tượng được miễn thu tiền dịch vụ thoát nước. 

3. Giá dịch vụ thoát nước (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng): 

a) Hộ gia đình, cá nhân: 2.600 đồng/m3; 
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b) Cơ quan hành chính, sự nghiệp: 2.600 đồng/m3; 

c) Cơ sở kinh doanh, dịch vụ: 3.900 đồng/m3; 

d) Cơ sở sản xuất: 5.200 đồng/m3; 

4. Khối lượng nước thải thu tiền theo giá dịch vụ: Được xác định theo quy 

định tại Điều 39, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ 

về thoát nước và xử lý nước thải và Điều 15, Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định quản lý 

hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

5. Đơn vị thu và phương thức thu tiền dịch vụ thoát nước: 

a) Trường hợp hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập 

trung: Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng có trách nhiệm tổ chức thu tiền dịch 

vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước và được hưởng chi phí dịch vụ trên 

số thu thực tế. 

b) Trường hợp hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp 

nước tập trung: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng có trách nhiệm tổ 

chức thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua biên lai thu tiền đảm bảo theo quy 

định. 

6. Hợp đồng quản lý, vận hành và hợp đồng dịch vụ thoát nước: 

a) Chủ sở hữu hệ thống thoát nước có trách nhiệm ký kết hợp đồng quản 

lý, vận hành hệ thống thoát nước với đơn vị được giao quản lý, vận hành hệ 

thống thoát nước. 

b) Đơn vị thoát nước có trách nhiệm ký hết hợp đồng dịch vụ thoát nước 

với hộ thoát nước (trừ hộ gia đình) xả thải vào hệ thống thoát nước. 

c) Mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và mẫu hợp đồng 

dịch vụ thoát nước thực hiện theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ Xây dựng. 

7. Quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước:  

a) Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước thải được nộp vào tài khoản của Sở 

Tài chính tại Kho bạc Nhà nước và được sử dụng cho các chi phí hợp lệ khác 

theo quy định tại Điều 44, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 

2014 của Chính phủ. 

b) Sở Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp, sử dụng số tiền dịch vụ thoát 

nước đúng quy định. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng có trách nhiệm tổ chức 

tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc thu tiền dịch vụ thoát nước và vận động 

nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về thoát nước trên địa bàn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 20.. 

và thay thế Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của 
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Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên 

địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2020. 

Điều 4. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, phối hợp các cơ quan có 

liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh giá dịch vụ thoát 

nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng trong các trường hợp quy định tại Điều 

42, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về 

thoát nước và xử lý nước thải. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước; Cục trưởng 

Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng; Tổng Giám đốc 

Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính; 

- Cục KTVBQPPl (Bộ Tư pháp); 

- TT.TU, TT. HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Email: sotp@soctrang.gov.vn; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Công báo; 

- Lưu: TH, KT, VX, XD, NC, HC.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  
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