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CÔNG BÁO/Số 14+15/Ngày 25-12-2007

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1546/Qð-UBND

Phủ Lý, ngày 11 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
V/v ñiều chỉnh giá bán nước sạch trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 117/2007/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính
phủ về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08 tháng 11
năm 2004 của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp ñịnh giá và
thẩm ñịnh quyết ñịnh giá tiêu thụ nước sạch tại các ñô thị, khu công nghiệp, cụm dân
cư nông thôn;
Thực hiện Kết luận của Lãnh ñạo tỉnh tại Hội nghị giao ban tuần 50 (Tại Văn
bản số 796/VPUB-TH ngày 10/12/2007). Xét Tờ trình liên Sở số 578/STC-SXD ngày
03 tháng 12 năm 2007 của Sở Xây dựng và Sở Tài chính về việc xin duyệt ñơn giá
bán nước sạch,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch cho các ñối tượng tiêu dùng áp dụng
thống nhất trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam như sau:
- Nước sinh hoạt bán qua ñồng hồ tổng: 3.300 ñ/m3.
- Nước sinh hoạt tại các hộ dân cư: 3.600ñ/m3.
- Nước dùng cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học, lực
lượng vũ trang: 5.100ñ/m3.
- Nước dùng cho các hoạt ñộng sản xuất vật chất, xây dựng cơ bản, các doanh
nghiệp: 7.200 ñ/m3.
- Nước dùng cho kinh doanh dịch vụ: khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống
giải khát, dịch vụ rửa xe, bể bơi...: 9.300 ñ/m3.
Mức giá trên ñã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
ðiều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty Cấp
nước Hà Nam thực hiện giá bán nước sạch tại ðiều 1 Quyết ñịnh này.

