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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 46 /2010/Qð-UBND
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, Ngày 20 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu
thụ nước sạch cho các mục ñích khác trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 170/2003/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Pháp lệnh Giá và Nghị ñịnh số
75/2008/Nð-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Nghị ñịnh số 170/2003/Nð-CP;
Căn cứ Nghị ñịnh số 117/2007/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính
phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19 tháng 5
năm 2009 của liên Bộ Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác ñịnh, 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 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài
chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;
Trên cơ sở ý kiến kết luận của Thường trực HðND thành phố tại Công văn số
2999/HðND ngày 30 tháng 11 năm 2010 và theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Công
văn số 2155/STC-GCS ngày 18 tháng 12 năm 2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của các hộ dân cư trên
ñịa bàn thành phố ðà Nẵng cụ thể như sau:
ðơn giá (ñồng/m3)
Lượng nước sạch sử
ðơn vị cung cấp nước sạch
dụng sinh hoạt mỗi
Khu vực
Khu vực
hộ/tháng
nông thôn
ñô thị
Mức 10 m3 ñầu
2.950
3.700
1. Công ty TNHH MTV Cấp
nước ðà Nẵng, Công ty cổ phần tiên Từ 10 m3 ñến 30
3.500
4.400
m3 Trên 30 m3
ðầu tư Sài Gòn - ðà Nẵng
4.300
5.400
Mức 10 m3 ñầu
2.900
2. Công ty TNHH MTV Khai
tiên Từ 10 m3 ñến 30
3.400
thác thủy lợi ðà Nẵng
m3 Trên 30 m3
4.100

