
 

PHỤ LỤC SỐ 02 
BẢNG GIÁ NƯỚC SẠCH CÁC CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TUYÊN QUANG 
(Kèm theo Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
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tính 

Mục đích sử dụng nước 

Nước 

sinh 

hoạt 

của các 

hộ dân 

cư 

Cơ quan hành 

chính; đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

trường học, bệnh 

viện, cơ sở khám, 

chữa bệnh (công 

lập và tư nhân); 

phục vụ mục đích 

công cộng (phi lợi 

nhuận) 

Tổ chức, 

cá nhân 

sản xuất 

vật chất 

Tổ 

chức, cá 

nhân 

kinh 

doanh, 

dịch vụ 

I Huyện Yên Sơn 
     

1 

Công trình cấp nước sinh hoạt 
xóm 3, xóm 5 và các cơ quan, 
trường học, dân cư trung tâm 

xã Tân Long 

Đồng/m3 5.000 8.000 9.000 11.000 

2 
Công trình cấp nước sinh hoạt 
khu tái định cư xóm 10, xã 
Lang Quán 

Đồng/m3 5.000 8.000 9.000 11.000 

3 
Công trình cấp nước sinh hoạt 

xã Phú Lâm 
Đồng/m3 5.000 8.000 9.000 11.000 

II Huyện Hàm Yên 
     

1 

Công trình cấp nước sinh hoạt 
cho các cơ quan, trường học, 

trạm xá và khu dân cư khu 
trung tâm xã Bình Xa  

Đồng/m3 5.000 8.000 9.000 11.000 

2 

Công trình cấp nước sinh hoạt 
cho các cơ quan, trường học, 
trạm xá và khu dân cư khu 

trung tâm xã Bạch Xa  

Đồng/m3 5.000 8.000 9.000 11.000 

3 

Công trình cấp nước sinh hoạt 

thôn Thanh Vân, Xuân Mai và 
Khánh Hùng xã Hùng Đức 

Đồng/m3 5.000 8.000 9.000 11.000 

4 

Công trình cấp nước sinh hoạt 
cho các cơ quan, trường học, 

trạm xá và khu dân cư khu 
trung tâm xã Yên Phú  

Đồng/m3 5.000 8.000 9.000 11.000 
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nghiệp công lập; 

trường học, bệnh 

viện, cơ sở khám, 

chữa bệnh (công 

lập và tư nhân); 

phục vụ mục đích 

công cộng (phi lợi 

nhuận) 
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cá nhân 

sản xuất 

vật chất 

Tổ 

chức, cá 

nhân 

kinh 

doanh, 

dịch vụ 

III Huyện Chiêm Hóa      

1 

Công trình cấp nước sinh hoạt 

cho các cơ quan, trường học, 
trạm xá và khu dân cư khu 

trung tâm xã Trung Hòa  

Đồng/m3 5.000 8.000 9.000 11.000 

2 

Công trình cấp nước sinh hoạt 
cho các cơ quan, trường học, 
trạm xá và khu dân cư khu 

trung tâm xã Tân Thịnh  

Đồng/m3 5.000 8.000 9.000 11.000 

3 

Công trình cấp nước sinh hoạt 
cho các cơ quan, trường học, 
trạm xá và khu dân cư khu 

trung tâm xã Yên Nguyên  

Đồng/m3 5.000 8.000 9.000 11.000 

IV Huyện Sơn Dương      

1 

Công trình cấp nước sinh hoạt 

cho các cơ quan, trường học, 
trạm xá và khu dân cư khu 

trung tâm xã Vân Sơn, xã 
Hồng Lạc  

Đồng/m3 5.000 8.000 9.000 11.000 

V Huyện Na Hang      

1 

Hệ thống cấp nước sinh hoạt 

và phục vụ sản xuất khu tái 
định cư Phiêng Hẻo, xã Thanh 

Tương 

Đồng/m3 5.000 8.000 9.000 11.000 
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