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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách, dự toán kinh phí giảm giá nước sạch đô thị 

cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 

2021; hỗ trợ kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 cho Công ty cổ phần 

Cấp thoát nước Lạng Sơn để thực hiện chi trả cho các đối tượng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số  68/TTr-STC 

ngày 30/4/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách, dự toán kinh phí giảm giá nước sạch đô thị 

cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021 

do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thực hiện, cụ thể: 

1. Danh sách và dự toán kinh phí chi tiết giảm giá nước sạch sinh hoạt đô 

thị cho các đối tượng theo Phụ lục I, II và III kèm theo Quyết định này. 

2. Thời gian thực hiện: 08 tháng, từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 

31/12/2021. 

3. Tổng số kinh phí để thực hiện chi trả cho các đối tượng là: 

7.582.396.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm tám mươi hai triệu, ba trăm chín mươi 

sáu nghìn đồng). 

4. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2022 

tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao 

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

2022.  

Điều 2. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước năm 2022 cho Công ty cổ phần Cấp 

thoát nước Lạng Sơn để thực hiện chi trả cho các đối tượng được giảm giá nước 

sạch đô thị trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021 theo 
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danh sách tại Điều 1 Quyết định này với tổng số kinh phí là: 7.582.396.000 

đồng (Bảy tỷ, năm trăm tám mươi hai triệu, ba trăm chín mươi sáu nghìn đồng). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện hoàn trả kinh phí cho khách hàng thuộc đối tượng được giảm giá nước sạch 

đô thị trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021 tại Điều 1 

Quyết định này theo quy định. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát Công ty cổ phần Cấp 

thoát nước Lạng Sơn tổ chức thực hiện theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Người 

đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CM, 

  Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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