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CÔNG BÁO/Số 05+06/Ngày 05-01-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

Số: 4225/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình ðịnh, ngày 17 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh giá bán nước máy từ năm 2015 ñến năm 2020 do Công ty
TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bình ðịnh cung cấp trên ñịa bàn tỉnh
———————

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 117/2007/Nð-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản
xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị ñịnh số 124/2011/Nð-CP ngày
28/12/2011 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số
117/2007/Nð-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 99/2010/Nð-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 25/2013/Nð-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo
vệ môi trường ñối với nước thải;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày
15/5/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác ñịnh và thẩm quyền quyết ñịnh giá tiêu thụ
nước sạch tại các ñô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc
ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Căn cứ Quyết ñịnh số 590/Qð-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về công
bố ñịnh mức sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2014/NQ-HðND ngày 10/12/2014 của Hội ñồng nhân
dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10 về việc ñiều chỉnh giá bán nước máy cho các ñối
tượng trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh trong giai ñoạn năm 2015 - 2020 do Công ty
TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bình ðịnh cung cấp;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính,
QUYẾT ðỊNH:

