
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-KT Đồng Tháp, ngày        tháng  9  năm 2021 

V/v giảm tiền sử dụng nước 

sạch sinh hoạt do ảnh hưởng 

dịch Covid-19  

   

Kính gửi: 
 

 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị 

Đồng Tháp; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước 

sạch nông thôn. 

 

Xét nội dung đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2183/STC-QLNS 

ngày 18 tháng 8 năm 2021 về việc giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do ảnh 

hưởng dịch Covid-19  (văn bản đính kèm), Uỷ ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Thống nhất chủ trương, đồng ý cho Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi 

trường đô thị Đồng Tháp và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông 

thôn (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) thực hiện việc giảm 

tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo đề 

xuất của Sở Tài chính tại văn bản nêu trên, cụ thể như sau: 

a) Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo
1
: Giảm 50% tổng số tiền nước sạch 

sinh hoạt trước thuế và phí bảo vệ môi trường. 

b) Đối với các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị 

bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19: Giảm 20% tổng số tiền sử dụng 

nước sinh hoạt trước thuế và phí bảo vệ môi trường. 

c) Đối với các cơ sở sử dụng để làm khu cách ly tập trung bệnh nhân nghi 

nhiễm, đã nhiễm Covid-19: Miễn thu tiền sử dụng nước sạch. 

d) Đối với tất cả khách hàng sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt (trừ 

đối tượng nêu tại điểm a và đơn vị lực lượng vũ trang, công an, bệnh viện, 

trường học; cơ quan, đoàn thể, cơ sở tôn giáo, đơn vị sự nghiệp): Giảm 5% tổng 

số tiền nước trước thuế và phí bảo vệ môi trường. 

Thời gian giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt: Ba (03) kỳ hoá đơn 

tháng 09, 10 và 11  năm 2021. 

                                                 
1
 Phải có sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định 



2 

 

 

2. Giao Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn tổ chức thực hiện việc 

giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 

- UBMTTQVN Tỉnh;  

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;   
- Lưu: VT, NC/KT-tuan. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Trí Quang 
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