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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

 SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số: 2112 /STC-QLNS 

V/v báo cáo tình hình thu giá dịch vụ 

vệ sinh môi trường và dự toán chi 

kinh phí dịch vụ thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý 

chất thải rắn đô thị trên địa bàn các 

huyện, thành phố. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Lạng Sơn, ngày  24 tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

Căn cứ Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và 

xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh 

năm 2019, có cơ sở xem xét, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung dự 

toán năm 2019 kinh phí Sự nghiệp môi trường (nếu thiếu) cho các huyện, thành 

phố, Sở Tài chính đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung 

như sau: 

1.  Báo cáo tình hình thực hiện thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường 

trên địa bàn huyện, thành phố, cụ thể: 

- Báo cáo tình hình triển khai công tác thu trên địa bàn, việc giao nhiệm 

vụ cho tổ chức thu, những khó khăn vướng mắc trong công tác thu; 

- Báo cáo số liệu thu 9 tháng và dự ước năm 2019; 

- Số trích để lại chi phục vụ cho công tác thu giá dịch vụ 9 tháng, ước năm 

2019; 

- Số đã nộp ngân sách:….. (trong đó Ngân sách huyện….., Ngân sách xã, 

phường, thị trấn …..) 

- Số chưa nộp:….. 

(Chi tiết theo biểu số 01) 

2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn, cụ thể: 

2.1 Tình hình thực hiện và nhu cầu chi thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt và xử lý năm 2019 (không bao gồm khoản chi trích để lại cho công tác thu): 
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- Báo cáo công tác giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh 

phí thu, chi dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn; 

- Báo cáo nhu cầu chi kinh phí năm 2019... 

- Số kinh phí đã được cấp:….. 

- Số ước thu từ ngân sách huyện, xã để thực hiện chi:…. 

- Số đề nghị cấp bổ sung:….. 

(Chi tiết theo biểu số 02) 

2.2 Tình hình thực hiện chi 20% số thu trích để lại cho công tác thu: 

- Tổng số trích để lại:…. 

- Tống số chi:…. 

Trong đó: Đã chi cho các nhiệm vụ…… 

3. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong công tác 

thu, chi: 

Đề nghị báo cáo những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị, trong đó 

đánh giá về nguyên nhân của khó khăn vướng mắc. 

     4. Thời gian gửi báo cáo: 

     Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên 

quan triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 31/10/2019, để 

Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh 

phí năm 2019.   

     Sở Tài chính đề nghị các huyện, thành phố quan tâm, thực hiện và gửi báo 

cáo đảm bảo thời gian./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo sở; 

- Chánh văn phòng; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP; 

- Tổ công tác; 

- Lưu: VT, QLNS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Vũ Hoàng Quý 
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