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THÔNG BAO 
Ve^ c1iu chinh giá dch vi thoát nuic và xir 1 nuOc thai 

cho các khách hang sir ding trên dja Mn TP. Ho Chi Minh nãm 2023 

KInh gl'i: QUY KHACH HANG 

Liii du tiên, Cong ty C0^ phn Cp rnrâc Tan Hôa trân tr9ng g1i dn Qu khách 

hang 1i chilic slrc khôe, hanh phüc, và bInh an. Cong ty thông báo dn Qu khách hang 

ve vic diu chinh giá djch vi thoát nude và xir 1 nude thai trên dja bàn TP. I-Jo Chi 

Minh nãm 2023. 

Vic diu chinh giá dch vi thoát rnthc va xir 1 rnxâc thai ducic thrc hin theo 

Quyt dinh s6 17/2021/QD-UBND ngày ngày 01 tháng 6 nàm 2021 ciia UBND Thành 

pho H0̂  Chi Minh ve^ ban hành giá djch vi thoát nude và xlr 1 nude thai trên da bàn 

Thành ph6 H Chi Minh giai don 2022 - 2025. 

1. Thô'i gian áp ding: tr ngày 01/01/2023 dn ngày 3 1/12/2023. 

2. Don giá rnroc sach, giá djch vii thoát n,thc và xii' 1 nucrc thai cho các khách 
hang sfr ditng nithc: 

Giá dich vu thoát 
Khách hang sfr ding rnthc Giá nithc may ntrc và xfr 1 	rnthc 

thai 
Tong 

Dorn giá 
Thu 20% theo Thuê 

con 
Brn gia 

(dong/m) GTGT don giá GTGT 
(5%) tiên ntrcrc (10%) 

(d6ng/m3) 

a) Dn 4m3/ngix6i/thang 

- Hôdâncix 6.700 335 1.340 134 8.509 

- Htngheovacnngheo 6.300 315 1.260 126 8.001 

b) Tr4m3  dn 6m3 /ngu6i/tháng 12.900 645 2.580 258 16.383 

c) Tr8n6m3 /ngu'è'i/tháng 14.400 720 2.880 288 18.288 

Caquan hành chInh srnghip 13.000 650 2.600 260 16.510 

Dan vjsánxuât 12.100 605 2.420 242 15.367 

Dan vj kinh doanh, dch vi 21.300 1.065 4.260 426 27.051 



3. Cách tmnh tin nithc giai doin gifra giá ntr&c cii và giá nu*c m(ri: 

Vic tInh hrcmg nuâc sir ding truâc va sau ngày 01/01/2023 thrçc thic hin niur 
sau: tang Krcing ni.râc tiêu thi trong 1c' chia cho sô  ngày trong kS'  d8 1y s6 tiêu thi bInh 
quân!ngày, sau do: 

- Nhan vài s6 ngày truOc ngày 01/01/2023 de^ cO luçmg nuâc tInh theo giá djch v 

thoát nrnrc và xr 1' nuâc thai theo don giá cii 

- Nhan vâi sô  ngày tir ngày 01/01/2023 de^ có hrcrng nuOc tInh theo theo giá djch vi 

thoát rnràc và xi:r 1 nrncc thai theo don giá mdi. 

- Dinh mirc nuOc sinh hott cüng duçic tInh bInh quân ngày nhu trên. 

Cách tinh trên së duçc thE hin cu thE, rö rang trên hóa don tiEn ni.râc. Truông ho 
khách hang chua rO cO thE trao di vri các nhân viên d9c s6, thu tiEn nuâc cüa chüng 
tôi hoc lien h6 Cong ty Co- phn Cp nuâc Tan Hôa (Phong Khách hang) - s6 95 Phm 
Hiru Chi, phu?rng 12, qun 5; tong dài CSKH 24/7: 19006489 hoc truy cap trang thong 

tin din tü https:/Iwww.cskhtanhoa.com.vn/.  

Trân trQng kInh chào./. 
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