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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn 

tỉnh An Giang do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Giá;  

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

15 tháng 5 năm 2012 của liên Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 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 Công văn số 2725/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 4 năm 2020 của 

Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 

điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ phí; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 479/TTr-STC                         

ngày 24 tháng 4 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An 

Giang do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau: 

1. Miễn tiền sử dụng nước sạch cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận 

nghèo (danh sách được xác nhận của điạ phương theo quy định). 

2. Giảm giá tiêu thụ nước sạch cho các khu cách ly tập trung phòng, 

chống dịch COVID-19 (bao gồm các khu cách ly tập trung là các cơ sở lưu trú 

được cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập): với mức giá thu là 3.600 

đồng/m3.  

  3. Giảm 5% giá tiêu thụ nước sạch so với giá quy định tại Quyết định số 

23/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang cho các mục đích sử 
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dụng còn lại gồm: phục vụ sinh hoạt các hộ dân cư, cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện, phục vụ mục đích công cộng), 

hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ.  

4. Thời hạn áp dụng: được tính trong thời gian 03 (ba) tháng (tháng 4, 5 

và 6 năm 2020). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty Cổ phần Điện nước An Giang, Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị liên 

quan tổ chức triển khai việc miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch kịp thời, đúng 

quy định. 

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Cục Thuế và các đơn vị liên quan, xử lý các vướng mắc 

phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này (nếu có). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.   

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám 

đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ 

trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Cục Trưởng Cục Thuế, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và 

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang, Giám đốc Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, các doanh nghiệp, tổ chức và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- TT. TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Báo An Giang; Đài PT-TH An Giang; 

- Cổng thông tin điện tử An Giang;  

- Lưu: VT, KTTH, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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