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

TỈNH NINH THUẬN 
____________ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Số:          /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Sửa đổi Khoản 1, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2440/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  

về việc phê duyệt Phương án quy định mức thu giá dịch vụ thoát nước  

và công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước  

trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy 

định về thoát nước và xử lý nước thải; 

Căn cứ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy 

định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; 

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 31/8/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 03/6/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và quy định 

mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần cấp nước Ninh 

Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành lộ trình giá thoát nước Dự án môi trường bền vững 

các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; 

Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án quy định mức thu giá dịch vụ 
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thoát nước và công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên 

địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1351/TTr-SXD 

ngày 29/4/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2440/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê 

duyệt Phương án quy định mức thu giá dịch vụ thoát nước và công tác quản lý, 

sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm, cụ thể như sau: 

1. Mức thu: tạm thời bằng mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

sinh hoạt đang được áp dụng trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là 

10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tại 

Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và quy định mức giá tiêu thụ 

nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận. 

2. Phạm vi áp dụng: Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên 

quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận (không bao gồm xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm). 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận, Công ty TNHH cấp nước Đông 

Mỹ Hải và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm căn cứ các nội 

dung Phương án mức thu giá dịch vụ thoát nước và công tác quản lý, sử dụng 

nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, có trách nhiệm triển khai thực hiện 

các công việc liên quan đúng quy định.  

2. Những nội dung không sửa đổi tại Quyết định này thực hiện theo Quyết 

định số 2440/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án quy định mức thu giá dịch vụ thoát nước 

và công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng,  Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm, Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án 

ODA ngành nước, Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận, Giám đốc 
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Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ngân hàng Thế giới; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Báo Ninh Thuận, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- VPUB: LĐ, Khối NC-TH; 

- Lưu: VT.      MT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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