
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt diện tích được hỗ trợ sử dụng giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi bổ sung năm 2020 của Công ty Tránh nhiệm hữu hạn một 

thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn  

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

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 Thuỷ 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 giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 130/TTr-SNN ngày 18/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt diện tích được hỗ trợ sử dụng giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi bổ sung năm 2020 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn như sau: 

Tổng diện tích được hỗ trợ sử dụng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi tưới bằng biện pháp động lực là 36,3 ha, trong đó: 

- Diện tích tưới cho lúa xuân: 17,5 ha; 

- Diện tích tưới cho lúa mùa: 18,1 ha;                      

- Diện tích tưới cho mạ, màu:   0,5 ha; 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản:   0,2 ha. 

 (Chi tiết tại Bảng tổng hợp kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính bổ sung 

kinh phí sử dụng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho diện tích tưới được 

phê duyệt. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ sử dụng giá sản phẩm, 
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dịch vụ công ích thủy lợi cho diện tích tưới được phê duyệt tại Điều 1 Quyết 

định này. 

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

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng 

Sơn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB ; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 Hồ Tiến Thiệu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐƯỢC HỖ TRỢ SỬ DỤNG GIÁ SẢN PHẨM, 

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI BỔ SUNG NĂM 2020 CỦA CÔNG TY TNHH 

MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI LẠNG SƠN 

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /8/2020  của Chủ tịch UBND tỉnh) 

Đơn vị tính: ha 

STT Tên công trình Địa điểm 

Diện tích được hỗ trợ  

Tổng 

diện 

tích 

Trong đó 

Lúa Mạ, 

màu 

Thủy 

sản Xuân Mùa 

 Tưới động lực  36,3 17,5 18,1 0,5 0,2 

1 Trạm bơm điện Tà Coóc 
Xã Bắc 

Việt 
23,2 11,3 11,9 

  

2 Trạm bơm điện Nà Mò 
Xã Tân 

Mỹ 
13,1 6,2 6,2 0,5 0,2 
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