
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số: 2396/STC-GCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2020 

V/v hướng dẫn thực hiện niêm yết giá; 

quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí 

 xử lý nước thải (nước rỉ rác)  

   Kính gửi:  

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ xử lý nước thải. 
 

Ngày 08/9/2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 

37/2020/QĐ-UBND 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; có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 22/9/2020; trong đó, tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định giao“Sở Tài 

chính hướng dẫn các tổ chức thực hiện dịch vụ niêm yết giá theo đúng quy định; 

hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí xử lý nước thải 

(nước rỉ rác) theo quy định”. 

Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc niêm yết giá; quản lý, sử dụng, 

quyết toán kinh phí xử lý nước thải (nước rỉ rác) như sau: 

 1. Về thực hiện niêm yết giá:  

Các tổ chức cung cấp dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) chịu trách 

nhiệm niêm yết, thông báo công khai giá bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và 

không gây nhầm lẫn cho khách hàng tại các nơi giao dịch hoặc tại nhà máy xử lý 

để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng và cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo đúng quy định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Giá. 

2. Về quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí: 

a) Về lập dự toán: Hàng năm, cùng với thời điểm lập dự toán ngân sách 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

(sau đây gọi chung là cấp huyện) chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp 

đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện xử lý nước thải (nước rỉ rác) trên 

địa bàn và tổng hợp chung trong dự toán ngân sách gửi Sở Tài chính thẩm định, 

tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn, bố trí kinh phí thực hiện theo quy định. 

 b) Về quản lý, sử dụng kinh phí: Căn cứ quyết định giao dự toán của 

UBND tỉnh, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm phân bổ dự toán trình HĐND 

cùng cấp phê chuẩn trong đó bao gồm kinh phí thực hiện xử lý nước thải (nước rỉ 

rác) trên địa bàn; thực hiện ký hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ xử lý chất 

thải rắn theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên để làm cơ 

sở thanh toán theo quy định. 



 2 

 c) Về quyết toán kinh phí: Kinh phí thực hiện xử lý nước thải (nước rỉ rác) 

được tổng hợp vào quyết toán chi ngân sách cấp huyện hàng năm theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước. UBND cấp huyện giao phòng Tài chính - Kế 

hoạch thực hiện kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy 

định về phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài chính, đề nghị UBND cấp huyện và các 

tổ chức cung cấp dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) triển khai thực hiện./.  
 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: XD, TN và MT; 

- Công ty CP MTĐT An Giang; 

- Ban Giám đốc; 

- Phòng NS, ĐT, DN; 

- Lưu: VT, P.GCS. 

(Đính kèm Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND  

ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh) 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(Đã ký) 

                        

 

Nguyễn Điền Tân 
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