
ỦY BAN NHÂN DÂN        

HUYỆN CAO LỘC  

    Số:         /UBND-TCKH 

V/v rà soát, tổng hợp số hộ kinh 

doanh thuộc đối tượng được giảm 

giá dịch vụ vệ sinh môi trường, 

tổng số kinh phí được giảm. 

                                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cao Lộc, ngày      tháng 11 năm 2020 

  

 

                   Kính gửi:  

 

- UBND các xã, thị trấn: Cao Lộc, Đồng Đăng, 

Hồng Phong, Phú Xá, Hợp Thành, Yên Trạch, 

Gia Cát, Tân  Liên. 
 

 

Thực hiện Công văn số 2265/STC-QLGCS&DN ngày 28/10/2020 của Sở 

Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, tổng hợp số hộ kinh doanh thuộc đối 

tượng được giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường, tổng số kinh phí được giảm. 

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính tổng số kinh phí giảm cho 

các đối tượng kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện dãn cách xã hội do bị ảnh 

hưởng dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31//3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ trong thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện đề 

nghị UBND các xã, thị trấn  như sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn. 

- Tổ chức tuyên truyền việc UBND tỉnh giảm 50%  tiền thu giá dịch vụ vệ 

sinh môi trường tháng 4/2020 cho các đối tượng kinh doanh thực hiện dãn cách xã 

hội theo quy định của Chính phủ. 

- Thực hiện rà soát các hộ kinh doanh thuộc đối tượng được giảm giá dịch 

vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, thị trấn (bao gồm cả các hộ kinh doanh tại 

các ban Quản lý chợ) và doanh nghiệp, cụ thể: 

+ Rà soát, tổng hợp chính xác về số hộ kinh doanh tại các chợ, hộ gia đình 

có cửa hàng kinh doanh tại nhà (Trừ hàng rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống; giết 

mổ gia súc, gia cầm) theo điểm 3.3 số thứ tự 3 tại phụ lục giá dịch vụ vệ sinh môi 

trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ không kinh doanh 

ăn uống (cơ sở có dưới 20 phòng) phải nghỉ kinh doanh trong thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội tháng 4 năm 2020. 

+ Kết quả rà soát tổng số hộ kinh doanh được giảm tại các chợ, hộ gia đình có cửa 

hàng kinh doanh tại nhà trên địa bàn và tổng số kinh phí giảm thực hiện theo phụ lục kèm 

theo công văn; UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về kết quả rà soát thuộc địa bàn 

quản lý; kết quả rà soát gửi về UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện) trước ngày 11/11/2020 để tổng hợp theo quy định. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 
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Có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát tổng số hộ kinh doanh được giảm 

tại các chợ, hộ gia đình có cửa hàng kinh doanh tại nhà trên địa bàn và tổng số kinh 

phí giảm từ UBND các xã, thị trấn. 

Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch huyện rà soát kết quả tổng hợp 

của UBND các xã, thị trấn có thực hiện thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đảm 

bảo đúng đối tượng giảm theo quy định. 

Tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết quả rà soát tổng số hộ kinh doanh 

được giảm tại các chợ, hộ gia đình có cửa hàng kinh doanh tại nhà trên địa bàn và 

tổng số kinh phí giảm về UBND tỉnh, Sở Tài chính kịp thời, theo quy định. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. 

Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện rà soát kết quả tổng 

hợp của UBND các xã, thị trấn gửi đảm bảo tổng số đối tượng và tổng nguồn kinh 

phí giảm đảm bảo đúng quy định hiện hành. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường quan tâm 

chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện đảm bảo đúng thời gian theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP;  

- Các phòng: TNMT, TCKH; 

- Lưu: VT.                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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