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

   HUYỆN CAO LỘC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:     /UBND-TNMT                                    Cao Lộc, ngày      tháng 3 năm 2021 

V/v rà soát, thống kê các đối tượng được  

  cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển,  

             xử lý rác thải năm 2021. 

   

 

Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn: Cao Lộc, Đồng Đăng, Hợp Thành, 

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

          
  

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thay thế 

Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 về giá dịch vụ vệ sinh môi 

trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.  

Thực hiện Công văn số 2477/HD-STC ngày 11/12/2019 của Sở Tài chính 

hướng dẫn thực hiện thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Trên cơ sở Công văn số 376/UBND-TCKH ngày 04/3/2020 của UBND 

huyện Cao Lộc về việc hướng dẫn thực hiện thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường 

theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh; UBND huyện yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn: Cao Lộc, Đồng Đăng, Hợp Thành, Gia Cát, Tân Liên, Yên 

Trạch, Hồng Phong, Phú Xá thực hiện các nội dung sau: 

 1. Rà soát, thống kê theo thực tế số lượng nhân khẩu hiện có và tạm trú của 

từng hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt 

động khác được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại địa bàn 

quản lý trong năm 2021; lập sổ theo dõi và tổng hợp để xác định số thu giá dịch vụ 

vệ sinh môi trường trên địa bàn. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua 

phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/3/2021 để tổng hợp, trình UBND 

huyện ban hành Quyết định phê duyệt dự toán thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường 

năm 2021 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc. 

2. Lập sổ bộ thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2021 trên cơ sở định 

mức theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn (phải đảm bảo việc thu đúng, thu đủ) và lập dự toán thu, chi phí thu (số 

chi phí thu không vượt quá 20% trên tổng số tiền thu được theo quy định) gửi về 

UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) để tổng hợp theo quy 

định. 

Toàn bộ số tiền thu được, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm kê khai, nộp 

thuế Giá trị gia tăng và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định. Số thu 

còn lại được phân bổ: 

- Trích 20% (hai mươi phần trăm) để chi phí phục vụ cho công tác thu giá 

dịch vụ. 
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- Phần còn lại nộp vào tài khoản tiền gửi của phòng Tài nguyên và Môi trường 

mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Cao Lộc (tài khoản số 3714.0.1017582.00000). 

Thực hiện tốt việc tuyên truyền cho người dân trên địa bàn đối với việc thu 

giá dịch vụ vệ sinh môi trường. 

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

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

trương thực hiện nội dung trên./. 

                                                                                        KT. CHỦ TỊCH 

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

- CPVP; 

- Các phòng: TN&MT, TC-KH; 

- Lưu: VT. 
 

 

                                                                                   Hoàng Mạnh Cường 
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