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           Vĩnh Long, ngày 31 tháng  8 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19 đối với Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;  

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Công văn số 5257/VPCP-KTTH, ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 401/TTr-STC, ngày 

25/8/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thực hiện giảm 100% giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt cho các hộ nghèo; 

giảm 5% giá nước sạch sinh hoạt cho tất cả hộ sử dụng nước sinh hoạt. Đơn giá tiêu thụ 

nước sạch sinh hoạt sau điều chỉnh cụ thể như sau: 

Hộ nghèo có sổ: giảm 100%. 

Hộ sinh hoạt: 7.500 đồng/m
3 
(đã có thuế GTGT) 

Giá nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: 8.500 đồng/m
3 

(đã có thuế 

GTGT). 

Thời gian điều chỉnh giảm giá trong 03 tháng, từ tháng 9/2021 đến tháng 

11/2021, áp dụng cho kỳ hóa đơn tháng 9,10 và 11/2021. Sau thời gian này, Công ty Cổ 

phần Nước và Môi trường Bình Tân áp dụng giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt theo 

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt sẽ giảm tương ứng theo tỷ lệ 

giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế tỉnh 

Vĩnh Long; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; Giám đốc Công ty Cổ phần 

Nước và Môi trường Bình Tân; các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:       TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như điều 2;                   KT.CHỦ TỊCH 
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