
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:         /UBND-KTN 

V/v điều chỉnh giảm giá nước 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Lai Châu, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

              Kính gửi:  

                             - Các Sở: Tài chính, Xây dựng,  

 Thông tin và Truyền thông; 

                             - Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh; 

                             - UBND các huyện, thành phố; 

                      - Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu. 

 

 Thực hiện Công văn số 2725/VPCP-KTTH ngày 08/4/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ 

phí trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. 

 Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 806/STC-GCS ngày  

21/4/2020 về việc điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Để giảm bớt khó khăn cho người 

dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Miễn tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các khu cách ly tập trung 

(trừ khu cách ly trong bệnh viện).  

 Giảm 5% giá trị trước thuế trên tổng giá trị hóa đơn sử dụng nước sạch 

sinh hoạt cho các hộ gia đình có hợp đồng cung cấp nước sạch với Công ty Cổ 

phần Nước sạch Lai Châu.  

 Thời gian áp dụng: Trong 03 tháng (tháng 4, 5 và 6 năm 2020).  

 2. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu có trách 

nhiệm triển khai thực hiện. 

Căn cứ nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy;          (B/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- VP UBND tỉnh: V, Vx2 

- Lưu: VT, Kt3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 



 
 

 



UBND TỈNH LAI CHÂU 

 SỞ TÀI CHÍNH 

         
 

Số:        /STC-GCS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Lai Châu, ngày       tháng 4 năm 2020 

      V/v điều chỉnh giảm giá nước sinh 

    hoạt trên địa bàn tỉnh Lai Châu do  

    ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

 

 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

 

Thực hiện ý  kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công 

văn số 434/VPUBND-KTN ngày 09/4/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lai Châu V/v nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch 

vụ, phí, lệ phí; Nội dung đề nghị của Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu tại Văn 

bản số 52/CV/CTN ngày 20/4/2020 V/v đề xuất phương án giá nước sạch sinh hoạt, 

giá dịch vụ, phí, lệ phí trong thời gian dịch bệnh Co vid-19. 

Để giảm bớt khó khăn cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh văn bản điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh.  

                           (Có dự thảo Văn bản kèm theo) 

Sở Tài chính Báo cáo – trình UBND tỉnh phê duyệt văn bản./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ sở (B/c); 

- Lưu: VT, GCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

KT.GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

                       Lê Tuấn Anh 
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