
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

Số:          /UBND-TNMT 

V/v đôn đốc thu giá dịch vụ vệ sinh 

môi trường năm 2020 đối với các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện. 

 CỘNG HOÀ 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, Hợp Thành,  

                 Phú Xá, Yên Trạch, Hồng Phong, Tân Liên, Gia Cát. 

 

Ngày 13/7/2020, UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Quyết định số 

2039/QĐ-UBND về phê duyệt dự toán thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 

2020 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc. Theo đó, UBND huyện đã 

giao trách nhiệm thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2020 đối với 06 xã và 02 

thị trấn. 

Tuy nhiên hiện nay việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2020 còn 

quá chậm so với yêu cầu (có Biểu tổng hợp thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường gửi 

kèm theo).  

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn: Cao Lộc, Đồng Đăng, Hợp 

Thành, Phú Xá, Yên Trạch, Hồng Phong, Tân Liên, Gia Cát nghiêm túc thực hiện 

việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2020 theo trách nhiệm được giao tại  

Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND huyện Cao Lộc để 

hạch toán số thu nhằm thực hiện các nhiệm vụ chi cho hoạt động thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn.  

Kết quả thực hiện, yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện thông 

qua phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2020 để tổng hợp. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nêu trên nghiêm túc thực hiện 

có hiệu quả để đảm bảo thực hiện thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2020 kịp 

thời, đạt dự toán đã được phê duyệt./ 

     KT. CHỦ TỊCH                                                                                                                                                                                  

Nơi nhận:                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: TN&MT, TC-KH; 

- Lưu: VT. 

 

                                                                                    Hoàng Mạnh Cường 
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