
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ 

sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
  

 

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

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

Căn cứ Luật thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;  

Căn cứ Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020;  

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về 

việc quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2019-2020;  

Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

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

nước năm 2020;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 08/TTr-STC ngày   

16/01/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch và phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 như sau: 

1. Chỉ tiêu kế hoạch và dự toán kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi năm 2020: 

a) Chỉ tiêu kế hoạch về diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi: 33.318,37 ha, trong đó: 

- Diện tích thuộc các công trình thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn quản lý: 23.718,31 ha.  

- Diện tích thuộc các công trình thủy lợi do UBND các huyện, thành phố 

quản lý: 9.600,06 ha.  

b) Dự toán kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 

41.339,414 triệu đồng. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo). 
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2. Phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi cho các đơn vị: 34.089 triệu đồng.  

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này). 

Nguồn kinh phí: Tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của 

UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

NSNN năm 2020.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với các công trình thủy lợi do UBND các huyện, thành phố quản lý: 

Giao cho UBND các huyện, thành phố thực hiện ký hợp đồng đặt hàng với các 

đơn vị quản lý thủy nông để triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định 

khác có liên quan.  

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy 

lợi Lạng Sơn và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2020 được UBND tỉnh giao theo quy 

định. 

3. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm 

hướng dẫn, kiểm tra đơn vị thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, quản lý và sử dụng kinh 

phí theo đúng quy định hiện hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch Công ty TNHH Một 

thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: KTTH, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PVĐ).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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