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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn 

thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2019 – 2020 và những năm tiếp theo 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng     

  

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại Công văn 

số 2221/UBND-TH ngày 13/11/2018 về việc giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp 

các cơ quan liên quan xây dựng quy định liên quan đến giá dịch vụ thoát nước trên 

địa bàn tỉnh, 

Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định về việc ban hành giá 

dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2019 – 2020 và những 

năm tiếp theo (gọi tắt là Dự thảo quyết định), cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

- Triển khai thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 41 của Nghị định số 

80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải; 

- Ngày 31/3/2017, căn cứ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 

10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí và lộ trình thu 

phí thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức giá dịch vụ thoát 

nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2017 – 2018. Tuy nhiên, đến ngày 

07/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND 

bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 và hiện nay cũng đã sắp 

kết thúc giai đoạn 2017 – 2018. Do đó, Sở Xây dựng dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai 

đoạn 2019 – 2020 và những năm tiếp theo để làm căn cứ tiếp tục triển khai thực 

hiện.  

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại 

Công văn số 2221/UBND-HC ngày 13/11/2018 về việc giao Sở Xây dựng chủ trì, 

khẩn trương phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng quy định liên quan đến giá 

dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định 

về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 

2019 – 2020 và những năm tiếp theo, gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan để lấy ý 

kiến góp ý theo Công văn số 1831/SXD-QHXD ngày 26/11/2018. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2013/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=10/12/2013&eday=10/12/2013
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/2013/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=10/12/2013&eday=10/12/2013


Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Xây 

dựng đã gửi Công văn số 1886/SXD-QHXD ngày 04/12/2018 (kèm theo Bảng Tổng 

hợp và giải trình ý kiến) để lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.  

Sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Xây dựng đã tổng hợp, điều 

chỉnh Dự thảo quyết định, làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt. 

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Dự thảo quyết định có 4 Điều với các nội dung cơ bản như sau: 

- Điều 1: Quy định các nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng nộp phí 

thoát nước; mức thu phí thoát nước; khối lượng nước thải thu phí; đơn vị thu và 

phương thức thu tiền dịch vụ thoát nước; quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát 

nước. 

- Điều 2: Quy định trách nhiệm của UBND thành phố Sóc Trăng đối với việc 

tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về 

thoát nước trên địa bàn. 

- Điều 3: Quy định về hiệu lực thi hành và văn bản được thay thế . 

- Điều 4: Quy định về trách nhiệm thi hành Quyết định. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát 

nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2019 – 2020 và những năm tiếp 

theo, kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

(Đính Kèm dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên 

địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2019 – 2020 và những năm tiếp theo; Bảng 

tổng hợp và giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo kết quả thẩm định 

của Sở Tư pháp). 

                                              

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QHXD. 

 


