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Số:27/2009/QĐ-UBND       Đà Nẵng, ngày 27 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi khoản 3 Điều 3 Quyết định số 207/2004/QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng 
về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

________________________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Báo cáo số 388/BC-STC-
GCS ngày 05 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 3 Điều 3 Quyết định số 207/2004/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về giá tiêu thụ nước sạch trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

“3. Quản lý chặt chẽ, an toàn, có hiệu quả và hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế 
toán của Công ty đối với khoản thu ứng trước chi phí thay đồng hồ được tính trong 
giá tiêu thụ nước sạch để tạo nguồn thực hiện kịp thời việc thay thế đồng hồ đo lượng 
nước tiêu thụ cho các tổ chức, hộ dân cư khi bị hư hỏng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; 

Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch UBND 
các quận, huyện; Giám đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng và các đối tượng sử dụng 
nước sạch trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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