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

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:        /UBND-LĐTBXHDT Đình Lập, ngày         tháng 4 năm 2022 
V/v  phối  hợp  rà  soát xác  định 

danh  sách  các  đối  tượng  được 

giảm giá nước sạch đô thị trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn do ảnh hưởng 

dịch bệnh Covid-19 

 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 

Thực hiện Công văn số 823/STC-QLGCS&DN ngày 13/4/2022 của Sở 

Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp rà soát xác định danh sách các đối 

tượng được giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do ảnh hưởng 

dịch bệnh Covid-19. 

Sau khi nhận được Công văn của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng 

Sơn về việc triển khai thực hiện miễn, giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Đình Lập ban hành Công văn số 255/UBND-

LĐTBXH-DT ngày 23/02/2022 về việc tổng hợp danh sách các đối tượng thuộc 

diện được miễn, giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn huyện Đình Lập. Rà 

soát, tổng hợp, gửi danh sách các đối tượng quy định được giảm giá nước sạch 

đô thị do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn cho Công ty cổ phần cấp thoát nước 

Lạng Sơn. 

UBND huyện Đình Lập đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với 

Chi nhánh cấp nước huyện Đình Lập, khu dân cư xác định các hộ gia đình thuộc 

đối tượng được miễn, giảm giá nước hàng tháng thực tế để đảm bảo không sai, 

không bỏ sót đối tượng theo quy định. Kết quả rà soát: Tổng số có 125 hộ gia 

đình sử dụng nước được giảm trừ, số tiền được giảm trừ: 51,273,200 đồng.  

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính gửi Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn  

xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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