
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT 

           Số:        /TB-TTNS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Tây Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch  

khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

 Căn cứ Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 

15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết 

định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; 

Căn cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTNS ngày 24/5/2019 của Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc điều chỉnh giá nước sạch cho các 

đối tượng khác trừ hộ dân cư khu vực nông thôn, 

Kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2019, giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn 

được áp dụng như sau: 

STT Đối tượng sử dụng nước Giá nước (đồng/m
3
) 

1 Sinh hoạt các hộ dân cư 5.500 

2 Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 9.500 

3 Hoạt động sản xuất vật chất 10.000 

4 Kinh doanh dịch vụ 12.500 

(Giá trên đã bao gồm VAT) 

 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thông báo Quý 

khách hàng và rất mong nhận được sự đồng thuận, tiếp tục hợp tác, ủng hộ. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMTNT; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Tài chính; 

- Phòng Kinh tế Thành phố; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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