
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNN-CCTL Hưng Yên, ngày          tháng        năm 2022 

V/v rà soát, xây dựng phương án giá nước 

sạch trên địa bàn tỉnh 
 

 

Kính gửi: 
- Trung tâm NSH và VSMTNT; 

- Hiệp hội cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên; 

- Các nhà máy cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. 

 

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, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Trung tâm Nước sinh hoạt 

và Vệ sinh môi trường nông thôn, các đơn vị cấp nước thực hiện một số nội 

dung sau: 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình tiêu thụ nước sạch, thu tiền 

đúng giá cho từng nhóm khách hàng, thỏa thuận với khách hàng việc áp giá 

nước sạch trong trường hợp khách hàng thuộc các nhóm sử dụng nước cho sinh 

hoạt khác nhau nhưng dùng chung đồng hồ đảm bảo phù hợp với quy định; kịp 

thời có biện pháp khắc phục tình trạng thất thoát nước và thất thu tiền nước. 

- Chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá nước sạch và giá nước 

sạch dự kiến cho năm tiếp theo. Trường hợp các yếu tố chi phí sản xuất kinh 

doanh nước sạch biến động ở mức cân đối được tài chính thì đơn vị cấp nước có 

công văn gửi Sở Tài chính để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giữ ổn định 

giá nước sạch. Trường hợp chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch biến động ở 

mức không cân đối được tài chính thì đơn vị cấp nước lập hồ sơ phương án giá 

nước sạch gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị cấp nước quan 

tâm, thực hiện./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc Sở (để b/c);  
- Phó GĐ phụ trách TL-ĐĐ;  
- Chi cục Thủy lợi;  
- Lưu: VT.  
 Nguyễn Văn Kình 
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