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Số: 277/BXD-KTXD 

V/v ý kiến hướng dẫn việc thỏa thuận 

của CQQLNN về mức giá thoát nước 

tại khu công nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4303/SXD-HTKT ngày 02/12/2019 của 

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc xin ý kiến hướng dẫn việc thỏa thuận của cơ 

quan quản lý nhà nước về mức giá thoát nước tại khu công nghiệp. Sau khi xem 

xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Khoản 2,3 Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của 

Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải quy định trách nhiệm lập, thẩm quyền 

thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước như sau: 

- Đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ các nguồn vốn khác: Chủ sở 

hữu hệ thống thoát nước tổ chức lập và trình giá dịch vụ thoát nước, Sở Tài 

chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phê duyệt. 

- Đối với khu công nghiệp: giá dịch vụ thoát nước do chủ đầu tư kinh doanh, 

phát triển hạ tầng khu công nghiệp thỏa thuận với các chủ đầu tư trong khu công 

nghiệp và quyết định về mức giá, trước khi quyết định phải có ý kiến thỏa thuận 

của cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước và cơ quan quản lý giá tại địa phương. 

2. Căn cứ quy định nêu trên, đối với trường hợp hệ thống thoát nước của khu 

công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn khác (nguồn vốn của doanh nghiệp ngoài 

nhà nước) như nêu tại văn bản số 4303/SXD-HTKT, thì Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo đơn vị chuyên môn chủ trì là đầu mối và các đơn vị khác có liên quan kiểm tra, 

thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước trên cơ sở phương án giá dịch vụ do chủ đầu tư 

kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp (hoặc chủ sở hữu hệ thống thoát 

nước) xây dựng. 

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa căn cứ các ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện 

hiện theo quy định./. 

  
KT. BỘ TRƯỞNG 

Nơi nhận:        THỨ TRƯỞNG  

- Như trên; 

- Lưu: VT, Cục KTXD(L). 
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 Bùi Phạm Khánh 
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