
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
_____________________ 

 

Số:         /UBND-KT2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 
  Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2021 

V/v giảm giá nước hỗ trợ người dân 

và doanh nghiệp do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19. 
 

 
 

Kính gửi:   

- Sở Tài chính Vĩnh Phúc; 

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh 

Phúc; Công ty CP Nước sạch Vĩnh Phúc. 
 

 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài chính Vĩnh Phúc tại văn bản số 

1855/STC-QLGCSTCDN ngày 09/08/2021 về việc giảm giá nước hỗ trợ người 

dân và doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Để chia sẻ, giúp người dân và doanh nghiệp đỡ khó khăn do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đồng ý giảm 5% giá bán nước sạch 

tại Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc cho các đối tượng sử dụng nước là hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ 

sở hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian 5 tháng (Từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm 2021). 

2. Giao Sở Tài chính phối hợp với các Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

số 1 Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc thông báo trên các 

phương tiên Thông tin đại chúng của tỉnh cho người dân, doanh nghiệp biết chủ 

trương của tỉnh và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 
 

Nơi nhận:  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- CPVP; 

- Như kính gửi; 

- CV KT2; 

- Lưu VT, 
(L       b).                
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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