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S& 3874/STC-GCS Soc Tráng, ngày 13 tháng 9 nám 2021 

CONG KHAI 
Quy trinh, thtm quyn ban hành tim thM giá djch viii 

xfr I nurc thai trong Khu cong nghip An Nghip tinh Soc Trãng. 

Trên ci s& ni dung Cong van s 3843/STC-GCS ngày 09/9/2021 cüa S& 
Tài chInh tinh Soc Träng ye vic báo cáo ni dung lien quan den tang giá djch 
vii thoát nu'âc thai trong Khu cong nghip An Nghip; S& Tài chInh cong khai 
Quy trInh, thm quyn ban hành tam  thôi giá djch v1i xü 13' nu'âc thai trong Khu 
cong nghip An Nghip tinh Soc Träng, cii the nhu sau: 

Các can cir pháp 1: 

- Diu 23, Diêu 24 và Diu 25 Lut Giá ngày 20/6/20 12; 

- Diu 11 và Diu 12 Nghj djnh s 177/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt và hu'àng dan thi hành mt so diêu cüa Lust  Giá; 

- Diu 10 và Diu 11 Thông tu s 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 cüa 
B trlx011g B Tài chInh hu&ng dan thirc hin Nghj djnh so 177/2013/ND-CP 
ngày 14/11/2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và huó'ng dan thi hánh mt so 
diêu cüa Lust Giá. 

V thm quyn ban hành mtrc giá djch v11 xir l nuó'c thai: Theo quy djnh 
tai khoán 3 Diéu 41 Nghj djnh so 80/2014/ND-CP ngày 06/8/2014 cüa ChInh 
phü. 

Tuy nhiên, do m1rc giá djch vi xr 1 nu'âc thai trong Khu cong nghip An 
Nghip tinh Soc Träng gifta ben cung irng (Cong ty Trách nhim httu han  Djch 
vii môi tru&ng An Nghip) và ben si'r dting (cac doanh nghip chê biên thUy san) 
chu'a thông nhât nên vào ngây 04/6/2021, S& Tài chInh thi.rc hin quy trInh vá to 
chirc Hip thuang giá theo quy djnh; Nhirng, các ben van chua thông nhât drn7c 
giá trong buôi hip thuang. 

Can cir Biên bàn hip thu'ang giá djch vii thoát nu,âc thai ngày 04/6/2021 
và kién cüa Ban Quãn 1 các khu cong nghip tai  Cong van sO 351/BQL-
QLDT ngày 14/6/202 1; Ngày 18/6/202 1, S Tài chInh có Th trInh so 2336/TTr-
STC xh-  kien Uy ban nhân dan tinh ye vic thông nhât thirc hin giá djch vii 
x11 1 nuéic thai taf  Khu cOng nghip An Nghip theo Hqp dOng BOT và duc 
Uy ban nhân dan tinh thông nhât tai  Cong van so 3388/VP-TH ngày 09/7/202 1 
cüa Van phOng Uy ban nhân dan tinh SOc Trang. 

V m1rc giá ban hành tam  thai 12.005 dng/m3  (có ham lu'gng COD tur 
2.10 1 — 2.300 mg/i, tirang ducing mic giá nàm 2017 theo hçip dong BOT dâ k 
gita Ban Quàn 1 các khu cOng nghip duc Chü tjch Uy ban nhân dan tinE üy 
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quyn lam c1i din cor quan nhà nuâc theo Quyt djnh s 115 1/QD-.TJBND tinh 
ngày 25/5/2015, vâi nhà dâu tu là Cong ty Co phân K thu.t môi trumg K$' 
Nguyen), thay vi mirc giá thir tu' (14.527 dong/m3), theo 1 trInh sau khi Nba 
may xir l nixâc thai duc nâng cong suât (len 10.000 m3/ngày, dêm) và thâp 
horn giá thâm djnh 1.138 dông/m3  (Sâ Tài chInh thành 1p To cong tác gôm các 
ngành: Tài chinh, Thuê, Xây drng và Lao dng Thu'ang binh và Xã hi thirc 
hin thâm djnh giá djch vi thoát nithc trong Khu cong nghip An Nghip. Kêt 
qua thâm djnh cüa các ngành là 13.143 dông/m3, bao gôm thuê GTGT 10%, 3% 
lçi thun và báo cáo Uy ban nhân dan tinh tai  To' trInh so 53 8/TTr-STC ngày 
20/02/202 0). 

Nhu 4y, vic ban hành Quyt djnh s 52/QD-STC ngày 15/7/2021 cüa 
SO' Tài chInh dam bào dung quy trInh và thâm quyên quy djnh tai  các can cir 
pháp l nêu trên.1  

Noi nJzin: 
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