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- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh An Giang; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang. 

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn phương pháp định giá xác định giá dịch vụ thoát nước. 

Thực hiện Công văn số 214/UBND-NC ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2020; trong đó, tại Mục 15 giao Sở Tài chính soạn thảo 

“Quyết định quy định giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý 

nước rỉ rác Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang”; thời gian trình 

UBND tỉnh vào quý II/2020.     

Tiếp nhận ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 3562/SXD-QLN & 

HTKT ngày 19/11/2019 về việc thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý nước rỉ 

rác công suất 50 m3/ngày đêm tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành phố 

Châu Đốc, tỉnh An Giang và Hồ sơ phương án giá kèm theo Công văn số 

208/CtyMTĐTAG ngày 09/10/2019 và Công văn số 89/CtyMTĐTAG ngày 

21/4/2020 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.  

Sau khi thẩm định, Sở Tài chính dự thảo Quyết định quy định giá tối đa 

dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, thành 

phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.  

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định 

tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh 

ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh An Giang; Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân 

có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Quyết định như sau: 

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết 

định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 

03/7/2020. 

2. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Cục Thuế, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và Công ty CP Môi trường đô thị An Giang tham gia ý 

kiến dự thảo Quyết định; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 17/6/2020. Sau thời 
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gian này, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến xem như thống nhất dự thảo 

Quyết định. 

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:  

- Sở Tài chính tỉnh An Giang, số 5/10, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ 

Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Số điện thoại: 0296.3.852660 – 0296.3.857103 

- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail sotaichinh@angiang.gov.vn 

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ 

trình của Sở Tài chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

(www.angiang.gov.vn) và Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn). 
 

Sở Tài chính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các Sở, Ban, Ngành, 

Đoàn thể cấp tỉnh, Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty  

Cổ phần Môi trường đô thị An Giang quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Giám đốc; 

- Các Phòng: NS, ĐT, HCSN, DN và TTrTC 

(tham gia góp ý); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, PGCS. 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Điền Tân 
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