UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 975

/SNN-KHTH

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 06

tháng 5 năm 2020

V/v điều chỉnh giảm giá nước sạch
nông thôn trong thời gian diễn ra dịch
bệnh Covid-19

Kính gửi: Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
Thực hiện Văn bản số 2790/UBND-KT của UBND tỉnh ngày 04/5/2020 về
việc chủ trương điều chỉnh giảm giá nước sạch một số công trình cấp nước trên địa
bàn tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19; trong đó điều chỉnh giảm giá
nước 5% so với đơn giá hiện hành đang áp dụng cho công trình cấp nước sạch nông
thôn do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý;
Để kịp thời triển khai hỗ trợ giảm giá nước cho người tiêu dùng, Sở Nông
nghiệp và PTNT yêu cầu Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
thực hiện giảm giá nước 03 tháng với kỳ phát hành hóa đơn sử dụng nước của các
tháng 5, 6, 7 năm 2020, với đơn giá điều chỉnh giảm như sau:
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Đối tượng tiêu thụ

Giá bán buôn tại Nhà máy Bình Tường,
Phước Sơn
Giá bán lẻ tại các Nhà máy: Bình Tường,
Phước Sơn, Tây Giang, Nhơn Tân, Phù
Cát, Hoài Nhơn, Mỹ Chánh

Đơn giá
đồng/m3 nước
theo QĐ số
11/2019/QĐUBND ngày
11/3/2019
(Chưa có VAT)

Tỷ lệ
giảm

3.087

5%

2.933

3.700

5%

3.515

6.395

5%

6.075

7.475

5%

7.101

Đơn giá
đồng/m3
nước sau
khi giảm
(Chưa có
VAT)

Nước sạch dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư
Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử
dụng dưới 20m3/hộ/tháng
Hộ gia đình sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng

-

Hộ gia đình, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc
thiểu số sử dụng từ 20m3/hộ/tháng trở lên

2

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

10.562

5%

10.034

3

Sản xuất vật chất

12.387

5%

11.768

4

Kinh doanh dịch vụ

14.300

5%

13.585

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PGĐ Sở Phụ trách: Trần Văn Phúc;
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