
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẤP THOÁT NƯỚC PHỦ YÊN Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: O/TB - CTN Phú Yên, ngày o ^ r háng â  năm 2016

THÔNG BÁO
“V/v Quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

do Công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên sản xuât”

CÔNG TY CỖ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên 
về việc Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch yà ban hành giá tiêu thụ nước sạch 
sinh hoạt các hộ dân cư trên địa bàn tỉnh do Công ty cô phần Câp thoát nước Phú Yên sản 
xuất.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên thông báo giá bán nước sạch đến Qúy 
khách hàng sử dụng nước trên địa bàn toàn Tỉnh như sau:

STT Mục đích sử dụng nưóc
Định mức sử dụng 

đồng hồ/tháng
Giá bán 

(đồng/m3)
1 Sinh hoat các hô dân cư Theo thực tê sử dụng

Từ 1 m3 đến 10 m3 đầu 7.000
Từ 11 m3 đến 20 m3 9.000
Từ 21 m3 đến 30 m3 10.500
Trên 30 m3 12.000

2 Đồng hồ tổng (nước sinh hoạt) Theo thực tê sử dụng 6.000
3 Cơ quan hành chính và dơn vị sự nghiệp Theo Ihựe tê sử dụng 11.000
4 Hoat đông sản xuât vật chât Theo thực tê sử dụng 13.500
5 Kinh doanh dich vụ, sản xuất nước đá Theo thực tê sử dụng 16.000
6 Cung cấp cho tàu thuyền. Theo thực tê sử dụng

----------------------------------—*---------------------------------' 25.000
Gía nước này đã bao gôm thuê giá trị gia tăng, chưa bao gôm phí nước thải và phí

bảo vệ môi trường.
Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/9/2016.
Đề nghị Qúy khách hàng sử dụng nước phối hợp thực hiện theo đúng phương án giá 

nước sạch đã được UBND Tỉnh phê duyệt.

Nơi nhận:
-  U B N D  Tỉnh  (b/c);
- Sở  Tài chính; S ở  X ây  d ự n g  (b/c);
- Các bộ phận liên quan;
- C ác  CO’ quan th ô n g  t in  đại chúng ;
- Q úy  khách hàng;
- Lưu VT, đăng  W ebs ite  C ô n g  ty;


