
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 5  năm 2020 

V/v  quy định miễn giảm chi phí sử 

dụng nước sạch tại các cơ sở cách 

ly phòng chống dịch Covid-19 

 

 

 

Kính gửi:  

    - Sở Tài chính; 

    - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

 

 Xem xét  Công văn số 1001/BCH-HC ngày 25/5/2020 của Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh về việc xin miễn giảm chi phí sử dụng nước sạch tại các cơ sở cách ly 

phòng chống dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 

về việc miễn giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19; theo đó, tại các khu cách ly tập trung phòng, 

chống dịch Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền quy định thuộc diện được 

miễn 100% tiền sử dụng nước sinh hoạt 03 tháng (các tháng 2,3,4). 

Việc duy trì xe chở nước đến các cơ sở cách ly, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh làm việc cụ thể với Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn. 

2. Giao Sở Tài chính xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối 

với việc xin miễn giảm tiền nước sinh hoạt đến kết thúc nhiệm vụ cách ly công 

dân; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020. 

3. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn có trách nhiệm cung cấp đủ, 

kịp thời nước sinh hoạt cho các cơ sở cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh        

tổ chức. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Bộ Chi huy Quân sự tỉnh thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các phòng: KGVX, TH-NC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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