
CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /TB-CTN Phú Yên, ngày       tháng 8 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt  

trên địa bàn tỉnh Phú Yên  

 

 

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng nước  

của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên 

 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên,  

 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên thông báo như sau:  

1. Điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt: 

Kể từ ngày 10/9/2022, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên sẽ tiến 

hành điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh Phú Yên thay cho giá đang áp dụng theo Quyết định số 

45/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên. Chi tiết như sau: 

STT Đối tượng sử dụng  
Giá tiêu thụ 

cũ (đ/m3) 

Giá tiêu thụ 

mới (đ/m3) 

1 Hộ dân cư   

 Mức tiêu thụ từ 1 m3 đến 10 m3 đầu 7.000 7.800 

 Mức tiêu thụ từ 11 m3 đến 20 m3 9.000 10.200 

 Mức tiêu thụ từ  21 m3 đến 30 m3 10.500 12.500 

 Mức tiêu thụ trên 30 m3 12.000 14.800 

2 Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 11.000 13.400 

3 Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất 13.500 16.600 

4 Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ 16.000 19.600 

5 Bán qua đồng hồ tổng 6.000 7.000 

6 Bán cho tàu thuyền 25.000 28.000 

 Giá nước sạch sinh hoạt nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa 

bao gồm các loại thuế và phí khác theo quy định.  
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2. Điều chỉnh thời gian ghi chỉ số đồng hồ và thu tiền nước kỳ hóa 

đơn tháng 9/2022: 

Để đảm bảo quyền lợi của Quý khách hàng và thời gian áp dụng giá nước 

mới theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Yên, Công ty 

cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên điều chỉnh thời gian ghi chốt chỉ số đồng hồ và 

thu tiền nước kỳ hóa đơn tháng 9/2022 như sau:  

2.1. Thời gian ghi chốt chỉ số đồng hồ nước:  

Công ty đang thực hiện từ ngày 01 đến ngày 07 hàng tháng, nay điều 

chỉnh cho tháng 9/2022 là từ ngày 10 đến ngày 16/9/2022. 

Việc điều chỉnh này chỉ thực hiện cho tháng 9/2022 (Riêng đối với các Hộ 

dân cư, mức tiêu thụ được điều chỉnh từ 30 ngày lên 40 ngày). Từ  kỳ hóa đơn 

tháng 10/2022 việc ghi chốt chỉ số thực hiện theo lịch cũ.  

2.2. Thời gian thu tiền nước:  

- Thu tại quầy: Công ty đang thực hiện thu tại quầy từ ngày 11 đến ngày 

25 hàng tháng, nay điều chỉnh cho tháng 9/2022 là từ ngày 18 đến ngày 

25/9/2022;  

- Thu online và qua các ngân hàng: Đang thực hiện từ ngày 12 đến ngày 

28 hàng tháng, nay điều chỉnh cho tháng 9/2022 là từ ngày 18 đến ngày 

28/9/2022.  

Việc điều chỉnh này chỉ thực hiện cho kỳ hóa đơn tháng 9/2022. Từ  kỳ hóa 

đơn tháng 10/2022 việc thu tiền nước thực hiện theo lịch cũ.  

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên thông báo và kính mong Quý 

khách hàng phối hợp thực hiện.  

 Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Quý khách hàng./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính (b/c); 

- UBND các huyện, TX và TP (b/c); 

- Báo Phú Yên: Thông báo 03 số (ngày 01/9/2022, ngày 

05/9/2022 và ngày 06/9/2022); 

- Đài PTTH tỉnh (Truyền hình 03 tối ngày 01/9/2022, 

ngày 05/9/2022 và ngày 06/9/2022; Phát thanh sáng và 

chiều 03 ngày 01/9/2022, ngày 05/9/2022 và ngày 

06/9/2022); 

- Đài Truyền thanh các huyện, TX, Tp (Truyền thanh 

sáng và chiều 03 ngày 01/9/2022, ngày 05/9/2022 và 

ngày 06/9/2022); 

- Ban TGĐ Công ty; 

- Các CN Cấp nước (t/h); 

- Trang TTĐT Công ty; 

- Lưu: VT. 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Thuần 
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