
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 6  năm 2020 

V/v không thực hiện miễn, giảm chi 

phí sử dụng nước sạch tại các cơ sở 

cách ly phòng chống dịch Covid-19 

 

 

 

Kính gửi: 

      - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

                                                          - Sở Tài chính. 

 

 

 Xem xét Báo cáo số 224a/BC-STC ngày 09/6/2020 của Sở Tài chính về việc 

miễn, giảm nước sạch theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí 

Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý theo đề xuất của Sở Tài chính về việc không thực hiện miễn 

giảm chi phí sử dụng nước sạch tại các cơ sở cách ly phòng chống dịch Covid-

19 như đề nghị của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 1001/BCH-HC gửi 

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

ly phòng chống dịch Covid-19. 

2. Việc thanh toán chi phí sử dụng nước sạch tại các khu cách ly do Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn quản lý, thực hiện từ nguồn kinh phí do UBND 

tỉnh giao đã  tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh.  

Trong quá trình thực hiện, trường hợp nguồn kinh phí đã giao không đảm 

bảo phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, yêu cầu Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh tổng hợp số phát sinh dự toán kinh phí phòng, chống dịch gửi Sở 

Tài chính thẩm định báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán và nhu cầu kinh 

phí, phòng chống dịch Covid-19 đến thời điểm hiện nay theo Công văn số 

1118/STC-HCSN ngày 05/6/2020 của Sở Tài chính. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- 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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