
 PHỤ LỤC
K H U N G  GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT
(  B a n  h à n h  kèm theo Thông tư số: 88/2012/TT-BTC
 ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính)

Loai Giá tối thiểu
(đồng/m3)

Giá tối đa 
(đồng/m3)

Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 3.500 18.000

Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 3.000 15.000

Nước sạch khu vực nông thôn 2.000 11.000

Ghi chú: Mức giá nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng./.

BỘ TÀI CHÍNH
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CỤC QUẢN LÝ GIÁ Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính

Theo quy định tại Điều 68 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 03/6/2008;

Căn cứ chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu tại Tờ trình 
Bộ ngày 22/6/2012;

Cục Quản lý giá đề nghị Cục Tin học và Thống kê tài chính (Phòng Quản 
lý và Biên tập thông tin) hỗ trợ đăng tải gấp toàn văn Thông tư liên tịch số 
75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày  15/5/2012 Hướng dẫn nguyên tắc, 
phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các 
đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn và Thông tư số 88/2012/TT-BTC 
ngày 28/5/2012 vê việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.

Trong quá trình triển khai, nếu cần cung cấp các thông tin có liên quan, 
xin Quý Cục vui lòng liên hệ:

Phòng Tư liệu sản xuất - Cục Quản lý giá- Bộ Tài chỉnh
28 Trần Hưng Đạo -  Hoàn Kiếm -  Hà Nội
ĐT: 884.22202828, số máy lẻ 4167 hoặc 4170
Fax: 884.22208105
Email: nguyenthuthao@mof.gov. vn

Nguyễn Tiến Thỏa

Rất mong sự hợp tác của Quý Cục./.
cục QUẢN LÝ GIÁ

mailto:nguyenthuthao@mof.gov


CỤC QUẢN LÝ GIÁ
SỐ: 1 8 6 /QLG-TLSX

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2012

TRÌNH BỘ
về việc ký ban hành Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BXD-BNN-BTC của Bộ Tài 
chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phương pháp tính 

giá nước sạch và Thông tư 88/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về khung giá nước

Ngày 11/5/2012, Cục QLG đã trình Bộ xem xét phê duyệt để Cục QLG 
chuyển cho Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ký ban 
hành Thông tư Thay thế Thông tư 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN trước, sau 
đó Lãnh đạo Bộ sẽ ký Thông tư thay thế Thông tư 95/2009/TTLT-BTC-BXD và 
Thông tư thay thế Thông tư 100/2009/TT-BTC;

Đến nay Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
đã ký Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BXD-BNN-BTC của Bộ Tài chính, 
Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương 
pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đó thị, 
khu công nghiệp và khu vực nông thôn ngày 15/5/2012 (06 bản) (Gọi tắt là 
Thông tư 75);

Cục QLG trình Bộ xem xét trình Bộ ký Thông tư 75 và Thông tư số 
88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 (kèm theo) để Cục QLG làm thủ tục phát 
hành theo quy định (Cục QLG cũng đã chỉnh sửa, rà soát lại lần cuối và ký nháy 
Thông tư này).

Nguyễn Tiến Thoả
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