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BÁO CÁO 

Số lượng đối tượng thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo Quyết định số 

51/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn  

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1147/STC-QLG&CS ngày 17/6/2019 của Sở Tài 

chính về việc báo cáo số lượng của các đối tượng thu giá dịch vụ vệ sinh môi 

trường trên địa bàn quản lý, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

1. Số lượng của các cửa hàng, cơ sở đang có hoạt động trên địa bàn 

đối với một số đối tượng thu. 

(Số lượng theo biểu tổng hợp kèm theo) 

2. Công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với các Công ty chợ, 

Ban quản lý chợ trên địa bàn. 

Hiện tại Chợ trên địa bàn huyện Đình Lập hoạt động chưa hiệu quả, công 

tác quản lý còn yếu kém, việc thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường vẫn được giao 

cho trưởng khu thu như đối với hộ gia đình và các đối tượng kinh doanh thông 

thường khác. 

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

3.1. Khó khăn, vướng mắc 

Tại Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mức thu 

đối với một số đối tượng thu còn cao và chưa phù hợp với tình hình thực tế dẫn 

đến một số đối tượng thu suy bì, không thực hiện ảnh hưởng đến hiệu quả công 

tác thu đạt thấp, không phản ánh đúng thực tế các đối tượng phải thu nộp do các 

hộ đề nghị áp theo mức thu thấp của nhóm kinh doanh khác. 

3.2. Đề xuất kiến nghị 

Đề nghị Sở Tài chính xem xét khảo sát đối tượng thu cụ thể, xây dựng 

nhiều nhóm ngành nghề, khung bậc mức thu cho phù hợp với khối lượng rác 

phát sinh thực tế phát sinh. 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Đình Lập về số lượng đối tượng thu 

giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 

20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Đình Lập./. 
 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên(eOffice); 

- CT, Các PCT UBND huyện(eOffice); 

- Phòng TC-KH (eOffice); 

- Lưu: VT. 
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