
UỶ BAN NHÂN DÂN    

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 6  năm 2020 

V/v  kinh phí thực hiện miễn, giảm giá 

nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh  

 

 

 

Kính gửi:  

   - Sở Tài chính; 

   - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

 

 

 Xem xét Báo cáo số 251/BC-STC ngày 25/6/2020 của Sở Tài chính về việc 

xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Cấp thoát  nước Lạng Sơn về kinh phí 

thực hiện miễn, giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến  

như sau: 

1. Đồng ý chi từ ngân sách nhà nước để trả cho Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước Lạng Sơn số tiền miễn, giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn cho các đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 

12/5/2020 của UBND tỉnh, với tổng số kinh phí là 1.152.000.000 đồng (Một tỷ, 

một trăm năm mươi hai triệu đồng), cụ thể: 

- Số tiền miễn 100% tiền sử dụng nước sinh hoạt tại các khu cách ly tập 

trung, phòng chống dịch  Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền quy định: Bệnh 

viện đa khoa trung tâm tỉnh; trung tâm y tế các huyện biên giới là 846.071.000 

đồng. 

- Số tiền miễn 50% tiền sử dụng nước sinh hoạt tại Trung tâm y tế các 

huyện nội địa là 75.560.000  đồng 

- Số tiền giảm 5% giá tiêu thụ nước sạch đô thị tại Quyết định số 

1614/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch đô 

thị cho các tổ chức, cá nhân sử dụng nước vào mục đích sản xuất vật chất; kinh 

doanh dịch vụ là 95.480.000 đồng. 

- Số tiền vận chuyển nước sạch từ thành phố Lạng Sơn đến khu cách ly số 

3 Trung đoàn 123 tại xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng là 134.892.000 đồng. 

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh tại Quyết 

định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 

và Công ty cổ phần Cấp thoát nước kiểm tra, rà soát số tiền miễn, giảm giá nước 

sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 



 

 

2 

nêu tại mục 1, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chi trả cho Công ty Cổ 

phần Cấp thoát nước Lạng Sơn theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở LĐTB&XH; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KGVX, TH-NC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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