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TO TRINH
V vic thrn djnh, phê duyêt Phu'o'ng an giá và giá tiêu thii nu'ó'c
sch ella các cong trInh nu'ó'c sch nông thôn tp trung
trên dja bàn huyn Minh Long
Can cir Lut Giá s 11/2012/QH13 ngây 20/6/2012;
Can ci Nghi dnh s 177/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 cüa ChInh phñ quy
dinh chi tiêt và huóng dan thi hành mt so diêu cüa Luit Giá; Nghj djnh sO
149/2016/ND-CP ngày 1 1/11/2 016 cüa ChInh phii sra dOi, bô sung môt so Diêu
cüaNgh djnh so 177/2013/ND-CP;
Can cur Ngh dnh sO 1 17/2007/ND.-CP ngây 11/7/2007 cüa Chinh phü ye
san xuât, cung cap và tiêu thii nuâc sach; Ngh djnh so 124/2011/ND-CP ngày
28/12/2011 cüa ChInh phü ye 51ra dôi, bô sung mt so diêu Nghj dnh so
117/2007/ND-CP ngày 11/7/2007 cüa ChInb phü ye san xuât, cung cap và tiêu thui
nu6c sach;
Can cur Thông tus so 0 1/2 008/TT-BXD ngày 02/01/2008 cüa Bô Xây dirng
hung dan mOt so ni dung cüa Ngh djnh so 11 7/2 007/ND-CP ngày 11/7/2007
cüa ChInh phü ye san xuât, cung cap và tiêu thu nu'c sch;
Can cur Thông tu lien tjch sO 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNpTT ngày
15/5/2012 cña B Tài chInh - Xây dirng - Nông nghip và Phát triên nông thôn
huóng dn nguyen tác, phuo'ng pháp xác dnh vâ thârn quyên quyêt djnh giá tiêu
th nuó'c stch tti các do th, khu cOng nghip và khu vrc nông thôn;
Can ccr Thông tu sO 8 8/2012/TT-BTC ngày 2 8/5/2012 cüa Bô Tài chInh ye
vic ban hành khung giá tiêu th nuó'c sch sinh hot;
Can cu Thông tu so 5 6/2 014/TT-BTC ngày 28/4/20 14 càa Bô Tài chInE
hung dn thirc hin Ngh dnh sO 177/2013iD-CP; Thông tu so 233/2016/TTBTC ngày 11/11/20 16 sra dôi, bô sung rnt sO Diêu cüa Thông tu so 56/2014/TTBTC;
Can c Thông tu s 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 cia B Tài chinh
quy djnh phuo'ng pháp djnh giá chung dôi vi hang hóa, dch vi;
Can cur Quyet djnh so 1 4/2 015/QD-UBND ngày 02/04/2015 cña UBND
tinh ye vic Ban hành Quy chê ye dau tu- xây drng Va quàn 1, khai thác, sur ding,
duy tu, bào dung các cOng trInh cap nuâc sch nông thôn trên dja bàn tinh Quãng
Ngäi;
Can cur Quyet djnh sO 50/2015/QD-UBND ngày 30/10/2015 cña UBND
tinh ye vic Ban hành Quy djnh vO quân 1 giá trên di ban tinh Quâng Ngäi;
Can cur cOng van so 3570/UBND-NNNT ngày 26/6/20 18 cüa UBND tinh
Quãng Ngài ye yiêc xây dirng phu'rng an giá và giá tieu th nuóc sch cña các
cong trInh h thông cap nithc tren da ban tinE;
Can cü huó'ng dan so 2780/SNNPTNT ngày 1 4/9/20 18 cüa SO' NOng nghip
và Phát trien nOng thôn ye huO'ng dan xay dirng phuang an giá và giá tieu thud
nuó'c sch cüa các cong trInh h thông cap nuó'c trCn dja bàn tinh;

Trên co' so' Phuo'ng an và giá tiêu thi nuó'c sinh hot cña LEND các xã di
vó'i các cong trInh cap nuo'c sch nông thôn tp trung do TJBND xã vn hành. Uy
ban nhân dan huyn Minh Long kInh dê nghj So' Tài chInh, So' NOng nghip và
Phát triên nOng thôn quan tam xern xét, thâm dnh, trInh LEND tinh phê duyt Cu
thênhusau:
1. Tong so cong trInh: 30 cOng trinh
a. So cOng trInh khOng xây dimg phuo'ng an giá và giá tiêu thu nuO'c: 30
cOng trmnh (cong trInh khOng hot dng 09 cOng trInh, cOng trInh thanh 1 02
cOng trInh; so cOng trInh tó'i thO'i diem xây drng phuong an giá và giá tiêu thu
nuo'c khOng hot d5ng dang xin thanh 1 05 cOng trInh).
b. So cong trInh xây drng phuong an giá và giá tiêu thu nuó'c 14 cOng trInh.
2. C s& tInh toán:
Dôi vó'i 14 cOng tInh xây drng phuong an và giá tiêu thii trên dja bàn huyên
(Kern theo Phu'o'ng an giá và giá tiêu thi.i móc sçich sinh hoçzt cilia các cong trInh
cap nithc sçich nOng thOn tp [rung trén d,ia bàn huyn do UBND các xâ vn
hành).
3. Mfrc giá dê nhi thâm dinh và nhê duvêt
Giá d nghj thãrn djnh và phê duyt (
dông/m3)
TT
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LEND xä Long MOn

1.200

1.200

1.500

3.000

600

Uy ban nhân dan huyn kInh d ngh So' Tâi chInh, NOng nghiêp và Phát
triên nông thôn quan tam xem xét, thâm dnh, trinh LEND tinh phê duyêt./.
.7\To'i n/ian:
- UBND tinh (b/c);
- Các So: TC, NN& PTNT;
- CT, PCT;
- VP: C, P VP;
- Các pbOng: NN&PTNT; TC-KH;
-Lu'uVT.
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