
cÔNG TY CÓ PHÀN 
CAP THOÁT NUOC BINH DINH 

cONG HOÀ X HOI CHÙ NGH*A VIÆT NAM 
DÙc lp -Ty do -Hanh phúc 

Binh Dinh, ngày 01 tháng 4 n�m 2022 S6: 40, /CTN-KTTC 
Vv thông báo giá bán nuóc s¡ch trên 
dia bàn tinh Binh �inh n�m 2022 do 
Cong ty co phân Câp thoát nuóc Binh 

Dinh cung câp 

Kinh gëi: Dài Phát thanh và Truyên hinh Binh �Ëinh. 

C�n cu Quyêt �Ënh só 1052/QÐ-UBND ngày 31/3/2022 cça UBND tinh 
Binh Djnh vë viÇc phë duyÇt giá bán nuóc s¡ch trên dja bàn tinh Bình �jnh n�m 

2022 do Công ty cô phân Câp thoát nuóe Binh �jnh cung câp. 
Công ty co phân Câp thoát nuóc Bìinh �Ënh kính �ê nghË �ài Phát thanh và 

Truyên hinh Binh �inh thông báo trên sóng phát thanh, truyên hinh nhu sau: 

I. Vê noi dung: 
Cong ty có phan Cáap thoát nuóc Binh Dinh thông báo giá bán nuóc s¡ch 

nam 2022 trên dja bàn tinh Binh Dinh theo Quyét ainh só 1052/0Ð-UBND ngày 
31/3/2022 cua UBND tinh Binh Dinh nht sau 

1) Giá bán lé nuóe sach: 

Giá nuóic 
STT Dôi tugng sù dung nuróe 

(dong/n') 
A Thành phô Quy Nhon 
Ho dân cu 

- Ho nghèo su dung duói 20m/hô/tháng 
-Ho gia dinh khác sit dung duói 20m/hÙ/tháng
- Truong hop hÙ gia dinh sit dung tie mét khói thii 

20m /ho/tháng trß lén (bao gôm c� hÙ nghèo) 
2 Co quan hành chinh su nghiÇp 
3 Hoat dong sán xuát 

Kinh doanh dich vu 
Khu vuc 9 thË trân 

1 Hodân cu 
- Ho nghèo, hÙ �ông bào dân tÙc thiêu só sù dung duói 
20m/ho/tháng 

- Ho gia dinh khác siù dung duói 20m/hÙ/tháng
- Truong hop hÙ gia dinh sù dung tir mét khôi thi 
20m'ho/tháng trß lên (bao gôm c� hÙ nghèo và hÙ �ông 
bào dan tÙc thiêu só) 
Co quan hành chính st nghiÇp 

Hoat dong sån xuat 
4 Kinh doanh dich vy 

6.300 

10.700 
12.700 

13.900 
15.800 

4 17.100 
B 

4.900 

8.200 

9.900 

13.900 
14.300 
14.300 



2) Giá bán buôn qua dông hô tóng: 
Giá nwoc STT Dôi tuong sir dung nróe 

(dóng/) 
1 Thành pho Quy Nhon 

Khu cong nghiÇp Becamex 
Khu cong nghi�p 
Khu vuc nóng thôn 
Khu vyuc 9 thË trâîn 

8.500 
12.100 

7.000 

7.000 

3 Gid mude quy dinh tai diém 1, diém 2 nêu trên chua bao gom thué Giá 
tri gia t�ng. 

4) Thoi diêm áp dung giá mróc sach nêu trên kê tit ngày 01/4/2022 

5) Giá bán nuóc sach theo Quyét dinh só 1052/OD-UBND ngày 
31/3/2022 thay the cho Quyét dinh sÑ 4225/0D-UBND ngày 17/12/2014 cua 
UBND tinh Binh EDinh. 

Khách hàng cân thêm thong tin xin vui long truy câp Website 

http://binhdinhwaco.com.vn/ dé bi¿t thêm chi ti¿t. 

Cong ty cô phân Cáp thoát nuóc Binh �inh xin trân trong càm on Quý 
khách! 

II. ThÝi gian thông báo: 

Thông báo të ngày 01/4/2022 dên ngày 03/4/2022 (03 ngày), moi ngày 01 
(mot) lân ngay sau khi hêt chuong trinh thoi su buôi tôi hàng ngày. 

nh dê nghi/ �ài Phát thanh và Truyên hinh Binh �jnh quan tâm, thrc 
hiÇn./. 

Noi nhan: 
- Nhu trên; 

Ban diêu hành Công ty; 
Phòng Vi tính (�äng Website);

- Luu: VT, KTTC. 
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