
Hóa Đơn Tiền Nước Hai Tháng Một Lần2 Mức Phí Hiện Tại 1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027
Phí Cố Định $34,10 $35,87 $38,21 $40,70 $43,35 $46,17

Phí Thu Theo Thể Tích $93,80 $100,38 $106,96 $113,96 $121,38 $129,36

Phí Vốn $15,12 $15,96 $16,80 $17,64 $18,62 $19,60

Tổng Cộng $143,02 $152,21 $161,97 $172,30 $183,35 $195,13

Mức Tăng Hằng Năm  (%) - 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4%

Hóa Đơn Tiền Xử Lý Nước Thải Hai Tháng Một Lần Mức Phí Hiện Tại 1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027
Mức Tăng Hằng Năm 

(%)

Một Hộ Gia Đình  $124,14  $128,44  $133,58  $138,93  $144,49  $150,27 3,9%

Nhiều Hộ Gia Đình  $95,34   $97,96   $101,88  $105,96  $110,20   $114,61  3,8%

Khu Nhà Tạm Di Động  $78,28   $84,42   $91,05  $98,20 $105,91  $114,22  7,9%

Phi Dân Cư - -9,5% - 20,1% 4% - 4,1%
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ĐỀ XUẤT TĂNG MỨC GIÁ DỊCH VỤ CẤP NƯỚC, NƯỚC TÁI CHẾ VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 7:00 TỐI, THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG BA NĂM 
2023 | MILPITAS CITY HALL COUNCIL CHAMBERS, 455 E. CALAVERAS BLVD., MILPITAS, CA 95035 -- CUỘC HỌP DIỄN RA QUA 
MẠNG -- XEM NỘI DUNG BÊN TRONG ĐỂ BIẾT CHI TIẾT

Thành Phố Milpitas (Thành Phố) cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ cấp nước và xử lý nước thải có chất lượng cao nhất với mức giá phải chăng. Quý vị sẽ 
tìm thấy diễn giải về mức giá và phí đề xuất kể từ tháng Bảy năm 2023 bên trong. Để tìm hiểu thêm, vui lòng tham dự Hội Thảo Cộng Đồng về Mức Giá Nước & 
Xử Lý Nước Thải (Water & Wastewater Rates Community Workshops) của chúng tôi vào lúc 6:00 tối, ngày 9 và 16 tháng Hai tại Hội Trường Trung Tâm Cộng Đồng 
Milpitas ở địa chỉ 457 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035.

Đề Xuất Phí Dịch Vụ Cấp Nước, Nước Tái Chế và Xử Lý Nước Thải Hai Tháng Một Lần
Thành Phố đang đề xuất tăng mức giá dịch vụ cấp nước và xử lý nước thải 
dựa trên mô hình mức giá gần đây nhất và các nghiên cứu về chi phí dịch 
vụ (Cost of Service, COS) do một nhà tư vấn mức giá độc lập tiến hành. Các 
mức tăng giá theo đề xuất được liệt kê trong các bảng của thông báo này. 
Mức giá sẽ gia tăng hằng năm trong khoảng thời gian 5 năm. Phí dịch vụ cấp 
nước và xử lý nước thải đối với khách hàng một hộ gia đình điển hình sẽ tăng 
hằng năm khoảng 6,4% và 4% tương ứng vào ngày 1 tháng Bảy năm 2023 
đến hết ngày 1 tháng Bảy năm 2027. Mức giá của quý vị sẽ tăng dựa vào mức 
giá và phí cụ thể áp dụng cho quý vị và lượng nước quý vị tiêu thụ. Thông 
báo này cung cấp thông tin cần thiết để quý vị hiểu mức độ ảnh hưởng của 
đề xuất tăng phí đối với hóa đơn hai tháng một lần của quý vị. Ví dụ: Khách 
hàng là một hộ gia đình điển hình có kích cỡ đồng hồ nước 5/8” tiêu thụ 14 
hcf (10.500 gallon) nước, dự kiến có thể tăng $9,19 đối với dịch vụ cấp nước 
và $4,30 đối với dịch vụ xử lý nước thải sau khi đề xuất tăng phí hằng năm 
có hiệu lực.

Bảng bên dưới cho thấy tác động của việc tăng mức giá áp dụng cho hóa 
đơn hai tháng một lần của nơi cư trú một hộ gia đình trong khoảng thời gian 
5 năm.

Thành Phố nỗ lực làm việc để kiểm soát chi phí và đảm bảo mức giá tương 
đương với mức giá của các cơ quan cấp nước và xử lý nước thải khác tại Bắc 
California.

Việc tăng phí dịch vụ cấp nước và xử lý nước thải của Thành Phố là điều cần 
thiết để bù đắp cho chi phí cung cấp dịch vụ cấp nước và xử lý nước thải đáng 
tin cậy. Những Ưu Tiên Quan Trọng Nhất bao gồm:

• Đáp ứng các chi phí dự kiến hiện tại và dài hạn để vận hành và duy trì hệ 
thống cấp nước và xử lý nước thải.

• Tài trợ vốn cho các cải tiến cơ sở hạ tầng cần thiết để sửa chữa và nâng 
cấp các hệ thống cấp nước và xử lý nước thải cũ kỹ, đồng thời giải quyết 
tình trạng suy giảm khả năng chống chịu dưới tác động địa chấn cũng 
như biến đổi khí hậu.

• Tài trợ vốn cho các cải tiến cơ sở hạ tầng cần thiết để sửa chữa và nâng 
cấp các hệ thống cấp nước và xử lý nước thải cũ kỹ, đồng thời giải quyết 
tình trạng suy giảm khả năng chống chịu dưới tác động địa chấn cũng 
như biến đổi khí hậu.

• Tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa các quy định môi trường về nước và nước 
thải.

• Tiếp tục thu thập đầy đủ doanh thu để thanh toán tiền mua sỉ nước cho 
Valley Water (VW) và Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng San Francisco (San 
Francisco Public Utilities Commission, SFPUC) và tiền xử lý nước thải cho 
Thành Phố San Jose. Các điều chỉnh mức giá do sự gia tăng của giá nước 
bán sỉ và chi phí xử lý nước gọi chung là chi phí chuyển qua.Minh Họa Tác Động đối với Phí Hai Tháng Một Lần1  

¹Khách hàng trong Thành Phố được lập hóa đơn hai tháng một lần đối với việc tiêu thụ nước và xả nước thải với thể tích 100 foot khối trong các căn hộ: 1 căn hộ (748 gallon)
²Giả sử đồng hồ nước có kích cỡ 5/8’’ và tiêu thụ 14 hcf
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MAJOR CAPITAL IMPROVEMENT PROJECTS
PROJECT COST

WATER

Replacement or rehabilitation 
of water assets or facilities

$16.5 million

Detailed condition assessment 
of water system

$2.7 million

Pipeline replacement to im-
prove flow for fire suppression

$6.5 million

Citywide cross-connection 
survey

$750 thousand

WASTEWATER

The City's share of capital costs to 
the Regional Wastewater Facility

$30.1 million

Pipeline replacement to improve 
flow for fire suppression

$26.1 million

Replacement or rehabilitation of 
wastewater assets or facilities

$6.4 million

Detailed sewer pipe condition 
assessment

$2.1 millionSở Công Trình Công Cộng vận hành và duy trì một số cơ sở 
cấp nước và xử lý nước thải trọng điểm, bao gồm:

Cấp Nước
• 5 Hồ Chứa
• 4 Trạm Bơm
• 17 Van Điều Áp
• 206 Dặm Đường Ống Cấp Nước
• 49 Van Chặn
• Hơn 16.700 Mạch Nối Dịch Vụ Cấp Nước
• 3 Trạm Cung Cấp Khẩn
• Phân phối 11 triệu gallon nước
• uống mỗi ngày

Xử Lý Nước Thải

• 2 Trạm Bơm Thoát Nước
• Phục vụ cho 15.350 mảng khách hàng
• 175 Dặm Đường Ống Thoát Nước
• 3.000 Hố Ga Thoát Nước
• Vận chuyển trung bình 6-7 triệu gallon 

mỗi ngày đến Cơ Sở Xử Lý Nước Thải 
Khu Vực

Khu Vực Dịch Vụ Cấp Nước tại Milpitas

Thành Phố Milpitas sở hữu, vận hành và duy trì một mạng lưới rộng lớn 
các cơ sở hạ tầng hệ thống cấp nước (hệ thống cấp nước). Hệ thống cấp 
nước gồm có 206 dặm đường ống, bốn trạm bơm, năm hồ chứa và các 
van áp suất điều tiết bảy vùng có áp. Hệ thống cấp nước lớn của chúng 
tôi phân phối khoảng 11 triệu gallon nước uống mỗi ngày cho hơn 16.750 
mảng khách hàng. Số loại khách hàng chúng tôi phục vụ được trình bày 
trong bảng bên dưới.

Bối Cảnh Cấp Nước và Xử Lý Nước Thải

Loại Khách Hàng Khách Hàng Được 
Phục Vụ

Nơi cư trú một hộ gia đình 12,450

Nơi cư trú nhiều hộ gia đình* 11,800

Nhà tạm di động* 521

Thương mại/Công nghiệp/Tổ chức 950

Thủy lợi/Nước tái chế/Cứu hỏa 1,400

Thành Phố hoàn toàn mua nước uống từ Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng San 
Francisco (San Francisco Public Utilities Commission, SFPUC) và Valley 
Water (VW). Nước của SFPUC được cung cấp từ Hồ Chứa Hetch Hetchy 
bắt nguồn trên Dãy Núi Sierra Nevada. VW xử lý nước nguyên chất từ 
Đồng Bằng Châu Thổ Sông Sacramento-San Joaquin, thông qua các dự 
án Nước của Tiểu Bang và San Felipe của Liên Bang. Khoảng hai phần 
ba nước uống của Thành Phố do SFPUC cung cấp và một phần ba còn 
lại do VW cung cấp. Bản đồ này cho biết các khu vực trong Thành Phố 
được SFPUC và VW cấp nước tương ứng.

Thành Phố Milpitas cũng sở hữu, vận hành và duy trì một mạng lưới rộng 
lớn các cơ sở hạ tầng hệ thống xử lý nước thải (hệ thống cống thoát nước). 
Hệ thống cống thoát nước bao gồm 175 dặm đường ống và hai trạm bơm 
thoát nước, vận chuyển khoảng 6-7 triệu gallon mỗi ngày (Million Gallon 
Per Day, MGD) đến Cơ Sở Xử Lý Nước Thải Khu Vực (Regional Wastewa-
ter Facility, RWF) San Jose/Santa Clara do Thành Phố San Jose vận hành. 
Hệ thống cống thoát nước phục vụ trên 15.350 mảng khách hàng.

Nước thải được RWF xử lý sẽ chảy ra Vịnh San Francisco hoặc được tái 
chế để phục vụ công nghiệp và thủy lợi. Chi phí xử lý nước thải tại RWF 
tính cho khách hàng được xác định bằng thỏa thuận chung giữa Thành 
Phố và RWF. Thành Phố San Jose tính phí xử lý nước thải cho Thành Phố 
Milpitas cộng với một phần chi phí vốn của RWF. Chi phí xử lý nước thải 
dựa trên thể tích nước thải RWF nhận được hằng năm còn chi phí vốn 
dựa trên công suất xử lý nước thải của Thành Phố. Thành Phố có quyền 
thải 14,25 triệu gallon mỗi ngày. Con số này chiếm khoảng 8,5% tổng công 
suất xử lý 167 triệu gallon mỗi ngày của RWF.* Khách hàng nhiều hộ gia đình và nhà tạm di động được phục vụ bởi khoảng 1.950 mảng khách hàng
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Dự Án Cấp Nước Chi Phí

Thay mới hoặc cải tạo tài sản hoặc cơ sở 

cấp nước
$16,5 triệu

Đánh giá chi tiết về tình trạng của hệ 

thống cấp nước
$2,7 triệu

Thay mới đường ống để cải thiện dòng 

chảy cho hệ thống cứu hỏa
$6,5 triệu

Khảo sát mạch nối toàn thành phố $750 nghìn

Dự Án Xử Lý Nước Thải Chi Phí
Phần chi phí vốn của Thành Phố trả cho 

RWF
 $30,1 triệu  

Thay mới đường ống và cải tiến trạm bơm 
đối với đường ống quan trọng kết nối với 
RWF

$26,1 triệu

Thay mới hoặc cải tạo cơ sở xử lý nước 

thải thuộc sở hữu của Thành Phố
$6,4 triệu

Những Yếu Tố Chính Làm Tăng Giá từ Năm 2023 đến 2028

Vào ngày 9 tháng Tám năm 2022, Hội Đồng Thành Phố Milpi-
tas thông qua Kế Hoạch Tổng Thể Cấp Nước Năm 2022 và Kế 
Hoạch Tổng Thể Thoát Nước Năm 2022, trong đó gồm có các đề 
xuất dự án CIP đến hết năm 2040. Các dự án CIP được ưu tiên 
dựa trên các điều kiện, nghiên cứu khôi phục/thay mới tài sản và 
đánh giá rủi ro/khả năng khôi phục hiện tại. Những công tác cải 
tiến ưu tiên hàng đầu được đề xuất hoàn thành trong vòng 5 năm 
đầu còn những công tác cải tiến có mức độ ưu tiên trung bình 
được đề xuất hoàn thành trước năm 2040. 

Để duy trì mức giá dịch vụ cấp nước và xử lý nước thải thấp nhất 
có thể, những dự án có kế hoạch tiến hành thiết kế và xây dựng 
trong năm 2023 đã bị hoãn đến năm 2025. Các dự án CIP ưu tiên 
hàng đầu dự kiến trong 5 năm tới (tính bằng mỹ kim năm 2022) 
được trình bày trong bảng bên dưới

Ba yếu tố chính dẫn đến quyết định cập nhật mức giá dịch vụ cấp nước và xử lý nước thải của Thành Phố:

1. Chi phí vận hành và bảo trì (Operation and Maintenance, O&M) của Thành Phố đang tăng lên với tốc độ nhanh hơn mức giá và phí hiện tại có thể chi 
trả. Các chi phí này bao gồm mua sỉ nước đã qua xử lý từ VW và SFPUC và thanh toán tiền xử lý nước thải cho Cơ Sở Xử Lý Nước Thải Khu Vực. 

2. Việc sửa chữa và thay mới tài sản cấp nước và thoát nước của Thành Phố cần phải có các nguồn vốn đầu tư đáng kể. Các nguồn vốn đầu tư này giúp 
Thành Phố đảm bảo việc cung cấp dịch vụ cho tất cả khách hàng không bị gián đoạn. Tất cả tài sản đều có tuổi thọ hữu hạn nên một số tài sản của 
Thành Phố đã đạt đến thời điểm mà việc tiếp tục sử dụng sẽ làm giảm mức độ dịch vụ Thành Phố nỗ lực cung cấp, qua đó làm tăng nguy cơ hệ thống 
ngưng hoạt động và ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước..  

3. Thành Phố sẽ cập nhật mức giá để phản ánh chi phí dịch vụ hiện tại cho mỗi khách hàng theo yêu cầu của Đề Xuất 218. Trong mỗi chu kỳ mức giá, Thành 
Phố sẽ xem xét tình trạng sử dụng và hồ sơ khách hàng của họ để xác định chi phí phát sinh và phân bổ chi phí cho khách hàng tương ứng với lợi ích họ 
hưởng từ hệ thống tiện ích cấp nước. Những thay đổi của chi phí dịch vụ dẫn đến các sửa đổi về cấu trúc mức giá. Một số thành phần mức giá, chẳng 
hạn như phí dịch vụ hằng tháng đối với đồng hồ có kích cỡ nhỏ hơn, tăng lên trong khi một số khác giảm xuống

Việc tăng giá và phí cấp nước được đề xuất ở mức cần thiết để bù đắp cho chi phí dự kiến, bao gồm mức tăng chi phí nước bán sỉ. Khoảng 72% trong tổng doanh 
thu từ nước của Thành Phố chi cho việc mua sỉ nước từ SFPUC và VW. Theo dự đoán của cả hai nhà phân phối nước, chi phí nước bán sỉ hằng năm dự kiến tăng 
ở mức từ 7% đến 12% trong 5 năm tới. Chi phí chuyển qua của nước bán sỉ từ năm 2023 đến 2028 chiếm khoảng 49% tổng mức tăng giá nước được đề xuất.

Việc tăng mức giá và phí xử lý nước thải được đề xuất ở mức cần thiết để bù đắp cho chi phí dự kiến, bao gồm mức tăng chi phí tại RWF của Thành Phố San Jose. 
Chi phí Thành Phố trả cho các dự án xử lý nước thải, O&M và dự án cải thiện vốn (Capital Improvement Projects, CIP) của RWF vào khoảng 55% tổng doanh thu 
từ xử lý nước thải của Thành Phố (khoảng $70 triệu từ năm 2023 đến 2028). Chi phí chuyển qua RWF chi cho hệ thống xử lý nước thải từ năm 2023 đến 2028 chiếm 
khoảng 16% tổng mức tăng giá dịch vụ xử lý nước thải được đề xuất.

Tại Sao Mức Giá Dịch Vụ Cấp Nước và Xử Lý Nước Thải Tăng?

Gibraltar Pump Station

Trạm Bơm Gibraltar

Đánh giá chi tiết về tình trạng đường ống $2,1 triệu



Kích Cỡ 
Đồng Hồ 

(Inch)

Mức Phí 
Hiện Tại

1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027

5/8 $34,10 $35,87 $38,21 $40,70 $43.35 $46,17 
3/4 $51,14 $47,03 $50,09 $53,35 $56.82 $60,52 
1 $85,24 $69,34 $73,85 $78,66 $83.78 $89,23 
1-1/2 $170,48 $125,14 $133,28 $141,95 $151.18 $161,01 
2 $272,76 $192,10 $204,59 $217,89 $232.06 $247,15 
3 $511,43 $404,13 $430,40 $458,38 $488.18 $519,92 
4 $852,38 $716,60 $763,18 $812,79 $865.63 $921,90 
6 $1.704,76 $1.464,29 $1.559,47 $1.660,84 $1.768.80 $1.883,78 
8 $1.704,76 $3.138,22 $3.342,21 $3.559,46 $3.790.83 $4.037,24 
10 $1.704,76 $4.700,56 $5.006,10 $5.331,50 $5.678.05 $6.047,13 

Kích Cỡ 
Đồng Hồ 

(Inch)
Mức Phí 
Hiện Tại

1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027

5/8 $34,10 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
3/4 $51,14 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
1 $85,24 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
1-1/2 $170,48 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
2 $272,76 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
3 $511,43 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
4 $852,38 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
6 $1.704,76 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
8 $1.704,76 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 
10 $1.704,76 $13,54 $14,43 $15,37 $16,37 $17,44 

Phí Cố Định Thu Theo Đồng Hồ Nước Tái Chế 
Hai tháng một lần $ dựa trên Kích Cỡ Đồng Hồ | Áp dụng cho tất cả phân loại khách hàng 
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Cơ Sở Tính Toán Mức Giá và 
Phí Được Đề Xuất

Các mức giá dịch vụ đề xuất hằng tháng của Thành Phố nhất 
quán với các nghiên cứu chi phí dịch vụ (Cost of Service, COS) 
của Thành Phố đối với hệ thống cấp nước và xử lý nước thải. Các 
nghiên cứu COS phân bổ chi phí vận hành và vốn cho các phân 
loại khách hàng dựa trên đặc tính sử dụng để xác định mức giá 
tương ứng theo yêu cầu của Đề Xuất 218. Để biết thêm chi tiết, 
vui lòng truy cập: www.milpitas.gov/watersewer2023.

Phí Cấp Nước và Nước Tái Chế của 
Thành Phố có ba thành phần:

1. Phí Cố Định Thu Theo Đồng Hồ: Tất cả khách hàng đều trả 
phí cố định thu theo đồng hồ. Phí cố định thu theo đồng hồ được 
thiết lập dựa trên kích cỡ đồng hồ của bất động sản nhận dịch 
vụ cấp nước. Mức giá được tính để bù đắp cho phần chi phí cố 
định của Thành Phố, chẳng hạn như đọc đồng hồ, thanh toán, 
sửa chữa và dịch vụ khách hàng.

2. Phí Thu Theo Thể Tích: Tất cả khách hàng sử dụng nước 
trong chu kỳ lập hóa đơn hai tháng một lần sẽ thanh toán phí 
thu theo thể tích. Phí thu theo thể tích là phí cố định được tính 
trên mỗi đơn vị nước cung cấp cho một bất động sản. Phí này 
được thiết lập để bù đắp cho chi phí cấp nước, bao gồm chi phí 
mua sỉ nước, cung cấp và phân phối nước.

3. Phụ Phí Vốn: Phụ phí vốn được đánh giá đối với tất cả khách 
hàng nước uống. Tương tự như phí thu theo thể tích, phụ phí này 
là phí cố định được tính trên mỗi đơn vị nước cung cấp cho một 
bất động sản. Phụ phí này tài trợ cho các dự án vốn và trả nợ.

Phí Cố Định Thu Theo Đồng Hồ Nước Uống
Hai tháng một lần $ dựa trên Kích Cỡ Đồng Hồ | Áp dụng cho tất cả phân loại khách hàng

Kích Cỡ 
Đồng Hồ 

(Inch)

Mức Phí 
Hiện Tại

1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027

Uống $6,70 $7,17 $7,64 $8,14 $8,67 $9,24 
Tái Chế $4,51 $5,41 $5,77 $6,15 $6,55 $6,98 
Vốn $1,08 $1,14 $1,20 $1,26 $1,33 $1,40 

Phí Thu Theo Thể Tích:
Hai tháng một lần $/đơn vị (1 đơn vị = 100 foot khối = 748 Gallon)

Kích Cỡ 
Đồng Hồ 

(Inch)

Mức Phí 
Hiện Tại

1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027

2 $54,55 $54,55 $54,55 $54,55 $54,55 $54,55
3 $102,29 $102,29 $102,29 $102,29 $102,29 $102,29
4 $170,48 $170,48 $170,48 $170,48 $170,48 $170,48
6 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95
8 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95
10 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95 $340,95

Đường Ống Cứu Hỏa Riêng
Hai tháng một lần $ dựa trên Kích Thước Đường Ống Dịch Vụ Cứu Hỏa | Áp dụng 
cho tất cả phân loại khách hàng có đường ống cứu hỏa chuyên biệt

Phí Xử Lý Nước Thải của Thành Phố có 
hai thành phần:

1. Phí Dịch Vụ: Phí dịch vụ là phí cố định hằng tháng trên mỗi 
mạch nối dịch vụ. Tương tự như hệ thống nước, phí dịch vụ được 
tính để bù đắp cho một phần chi phí cố định để cung cấp dịch 
vụ xử lý nước thải của Thành Phố.

2. Phí Thu Theo Thể Tích*: Phí thu theo thể tích là phí hằng 
tháng thay đổi dựa vào phân loại sử dụng của khách hàng và 
thể tích nước thải xả vào hệ thống. Phí thu theo thể tích không 
áp dụng cho khách hàng dân cư và thủy lợi. Phí này sẽ bù đắp 
cho một phần chi phí thu gom và xử lý nước thải của Thành Phố.

*Phí xử lý nước thải có bốn phân loại khách hàng: nơi cư trú một 
hộ gia đình, nơi cư trú nhiều hộ gia đình, phi dân cư và khu nhà 
tạm di động. Khách hàng phi dân cư tiếp tục được phân loại 
dựa trên loại hình kinh doanh. Các mức giá dịch vụ xử lý nước 
thải cùng được thiết lập để bù đắp theo tỷ lệ cho chi phí cung 
cấp dịch vụ xử lý nước thải giữa các phân loại khách hàng khác 
nhau.



Phí Xử Lý Nước Tải Thu Theo Thể Tích và Cố Định

5

PHÍ DỊCH VỤ PHÍ THU THEO THỂ TÍCH

Mức Phí 
Hiện Tại 1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027

Mức Phí 
Hiện Tại 1/7/2023 1/7/2024 1/7/2025 1/7/2026 1/7/2027

Nơi Cư Trú ($/Đơn Vị Nhà Ở)

Một Hộ Gia Đình $124,14 $128,44 $133,58 $138,93 $144,49 $150,27 

Nhiều Hộ Gia Đình $95,34 $97,96 $101,88 $105,96 $110,20 $114,61 

Nhà Tạm Di Động $78,28 $84,42 $91,05 $98,20 $105,91 $114,22 

Tổ Chức ($/đơn vị = 100 foot khối = 748 Gallon)

Trường Học/Đại Học $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $9,99 $11,58 $12,04 $12,53 $13,04 $13,57 

Thương Mại ($/đơn vị = 100 foot khối = 748 Gallon)

Nhà Nghỉ/Khách Sạn $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,75 $5,64 $5,88 $6,12 $6,37 $6,63 

Văn Phòng 
Hành Chính

$27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $6,84 $6,92 $7,20 $7,49 $7,79 $8,11 

Thành Phố Milpitas $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,80 $5,59 $5,82 $6,06 $6,31 $6,57 

Trạm Cung 
Cấp Dịch Vụ

$27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,70 $5,61 $5,84 $6,08 $6,33 $6,59 

Cơ Sở Kinh Doanh 
Dịch Vụ Ăn Uống $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $9,06 $10,88 $11,32 $11,78 $12,26 $12,76 

Viện Dưỡng Lão/
Trung Tâm Giữ Trẻ $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,60 $5,45 $5,67 $5,90 $6,14 $6,39 

Dịch Vụ Cá Nhân, 
Giặt Ủi $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,31 $4,97 $5,17 $5,38 $5,60 $5,83 

Điện/Điện Tử $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $6,72 $6,82 $7,10 $7,39 $7,69 $8,00 

Chế Tạo Máy Móc $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $8,43 $9,92 $10,32 $10,74 $11,17 $11,62 

Địa Điểm Có Giám Sát ($/đơn vị = 100 foot khối = 748 Gallon)

Rocktenn 
(Jefferson Smurfit) $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $10,46 $10,79 $11,23 $11,68 $12,15 $12,64 

T. Marzetti Co. $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $12,09 $11,17 $11,62 $12,09 $12,58 $13,09 

Prudential Overall 
Supply $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $8,42 $9,88 $10,28 $10,70 $11,13 $11,58 

Evoqua Water 
Technologies $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $7,06 $6,40 $6,66 $6,93 $7,21 $7,50 

Elmwood 
Rehabilitation $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $6,69 $7,78 $8,09 $8,42 $8,76 $9,12 

Linear Technology $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $6,88 $6,62 $6,89 $7,17 $7,46 $7,76 

DS Waters of 
America $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $6,04 $5,38 $5,61 $5,84 $6,08 $6,33 

Magic Tech & 
Headway Tech $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $7,32 $7,73 $8,04 $8,37 $8,71 $9,06 

Địa Điểm Không Có Giám Sát ($/đơn vị = 100 foot khối = 748 Gallon)

Lucky Pure Water $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,29 $4,95 $5,15 $5,36 $5,58 $5,81 

Milpitas Materials $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $5,29 $4,95 $5,15 $5,36 $5,58 $5,81 

Union Pacific 
Railroad

$27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $7,35 $7,85 $8,17 $8,50 $8,84 $9,20 

Cisco $27,35 $29,25 $30,43 $31,65 $32,92 $34,24 $6,72 $6,82 $7,10 $7,39 $7,69 $8,00 

Hai tháng một lần $ dựa trên các phân loại khách hàng riêng biệt

Không Áp Dụng
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Thông Báo Điều Trần Công Khai Đề Xuất 218
Thời gian: 7:00 TỐI, thứ Ba ngày 21 tháng Ba năm 2023
Địa điểm: Milpitas City Hall Council Chambers 455 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035 Tham 
Dự Trực Tuyến tại: milpitas.gov/live-streaming-virtual-meeting-council-planning-meeting/

Lịch trình và biên bản cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố có tại: www.milpitas.gov/our-govern- 
ment/city-council-agendas-and-minutes-2/

Vui lòng gửi văn bản kháng nghị đến: City of Milpitas - Office of the City Clerk, 455 E. Calaveras Blvd., Milpitas, CA 95035. Khách hàng có thể 
sử dụng mẫu này hoặc gửi một lá thư.

Tôi ____________________________________________ phản đối đề xuất tăng mức phí.

Số Lô Đất của Phòng Giám Định hoặc Địa Chỉ:  ________________________________________________________________________

Chữ Ký: ________________________________________________

Thông báo này được Sở Công Trình Công Cộng Thành Phố Milpitas cung cấp cho quý vị căn cứ theo Hiến Pháp California Điều XIIID 
(còn gọi là Đề Xuất 218). Đề Xuất 218 yêu cầu Thành Phố thông báo cho chủ sở hữu bất động sản trong hồ sơ về những thay đổi được 
đề xuất đối với mức giá dịch vụ cấp nước và xử lý nước thải.

Đây được xem là thông báo cho biết Hội Đồng Thành Phố sẽ tiến hành điều trần công khai vào ngày giờ và địa điểm nêu trên, để xem 
xét những điều chỉnh được đề xuất đối với mức giá và phí dịch vụ cấp nước và xử lý nước thải của Thành Phố. Nếu được phê duyệt, các 
điều chỉnh được đề xuất này sẽ diễn ra hằng nằm kể từ ngày 1 tháng Bảy năm 2023. Công chúng được mời tham dự phiên điều trần công 
khai. Ngoài ra, theo luật pháp tiểu bang California, tất cả chủ sở hữu bất động sản và khách hàng trong hồ sơ có thể gửi văn bản kháng 
nghị về các thay đổi mức giá được đề xuất. Văn bản kháng nghị đã gửi qua đường bưu điện phải được nhận trước ngày 21 tháng Ba năm 
2023. Mỗi bưu kiện chỉ được phép có một văn bản kháng nghị.

Tất cả văn bản kháng nghị đều sẽ được xác minh. Quý vị cũng có thể xuất hiện tại phiên điều trần công khai vào ngày giờ nêu trên. Thông 
tin khác được đăng tải trực tuyến tại: www.milpitas.gov/watersewer2023/

Thông Tin Quan Trọng Về Mức Giá Cấp Nước, Nước Tái Chế và Xử Lý Nước Thải của Quý Vị

Để biết thông tin quan 
trọng về đề xuất mức 
tăng giá cấp nước và 
xử lý nước thải, vui lòng 
truy cập www.milpitas.
gov/wa-tersewer2023

Thành Phố Milpitas
455 E. Calaveras Blvd., 
Milpitas, CA 95035

Thông Tin Đính Kèm

Quỹ tiền nước và xử lý nước thải được thu dưới dạng tiền phạt và quỹ Đạo 
Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ (American Rescue Plan Act, ARPA) 
do Thành Phố quản lý, dành cho khách hàng trong Chương Trình Hỗ Trợ 
Milpitas (Milpitas Assistance Program, MAP). Những khách hàng hội đủ 
điều kiện có thể hưởng một số khoản chiết khấu bao gồm các khoản 
chiết khấu vừa phải cho hóa đơn tiền nước hai tháng một lần.

Thông tin về MAP và chi tiết về khả năng hội đủ điều kiện của khách 
hàng được đăng tải bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung và 
tiếng Việt tại www.milpitas.gov/MAP. Vui lòng gọi số (408) 586- 3405 để 
được hỗ trợ.

Quý vị hoặc người quý vị quen biết có đủ điều kiện hưởng chiết 
khấu không?


