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BỘ TÀI CHÍNH 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 88/2012/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2012 

 
THÔNG TƯ 

 Về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt 
 

 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP 
ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 170/2003/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản 
xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124 /2011/NĐ-CP ngày 
28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ 
nước sạch; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư về khung giá tiêu thụ nước sạch 

sinh hoạt như sau: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt.   
Điều 2. Căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD- 

BNN ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ 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 đô thị, khu công nghiệp và khu vực 
nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quyết 
định mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cụ thể phù hợp với quy định tại Điều 
1, Thông tư này. 

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2012 và thay thế 
Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành 
khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt./.  

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Trần Văn Hiếu 
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Phụ lục 

KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2012/TT-BTC 
ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính) 

 

Loại 
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 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:   080.44946 – 080.44417 
Fax:   080.44517  
Email:  congbao@chinhphu.vn  
Website:  http://congbao.chinhphu.vn 
In tại:  Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng 
 

Giá: 10.000 đồng 


