
   

 ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                   

 Số:         /UBND-KT                               Bình Định, ngày        tháng 12  năm 2020               

V/v giá dịch vụ thoát nước và xử 

lý nước thải trên địa bàn thành 

phố Quy Nhơn 
 

 Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thành phố Quy Nhơn; 

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. 

 
 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3716/STC-QLGCS ngày 

25/12/2020 về việc giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành 

phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương tiếp tục sử dụng đơn giá dịch vụ thoát nước, xử lý 

nước thải đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4320/QĐ-UBND ngày 

24/11/2016 và Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 để thu đến hết năm 

2021.  

2. Giao Sở Xây dựng thực hiện rà soát lại phương án giá dịch vụ thoát nước 

và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2022-2025, gửi Sở 

Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong quý IV năm 2021. 

3. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện Hợp đồng dịch vụ tư vấn 

gói thầu xây dựng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố 

Quy Nhơn giai đoạn 2021-2025 từ năm 2020 đến hết năm 2021. Giao Sở Xây 

dựng tổ chức đàm phán với Đơn vị tư vấn để rà soát, điều chỉnh nội dung hợp đồng 

đã ký kết theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                         KT. CHỦ TỊCH                                                                   
- Như trên;                    PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVPKT; 

- Lưu: VT, K14, K17.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Tự Công Hoàng  
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