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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 năm 2019  

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 

 Thực hiện Công văn số 2112/STC-QLNS ngày 24/10/2019 của Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn về việc 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; Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập báo cáo cụ thể như sau: 

1. Tình hình thực hiện thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa 

bàn huyện:  

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho 3 đơn vị UBND 

Thị trấn Đình Lập, UBND Thị trấn Nông Trường, UBND xã Đình Lập tổ chức 

thu phí vệ sinh môi trường. Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu đã tích cực triển 

khai thực hiện và đạt được kết quả như sau: 

 - Số liệu thu 9 tháng đầu năm 2019 là 470.338.000 đồng;  ước thực hiện 

năm 2019 là 559.682.000 đồng. 

 - Số trích để chi phí phục vụ cho công tác thu giá dịch vụ cho công tác thu 

giá dịch vụ 9 tháng đầu năm 2019 là 87.478.004 đồng; ước  thực hiện năm 2019 

là 104.100.852 đồng. 

 - Số đã nộp ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 là 349.912.010 đồng (Trong 

đó: Ngân sách huyện: 0 đồng, Ngân sách xã, thị trấn: 349.912.010 đồng); ước 

thực hiện năm 2019 là 416.403.408 đồng (Trong đó: Ngân sách huyện: 0 đồng, 

Ngân sách xã, thị trấn: 416.403.408 đồng). 

 - Số chưa nộp: 0 đồng 

(Số liệu chi tiết theo biểu 01 kèm theo) 

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thu gom, vận chuyển rác thải 

sinh hoạt và xử lý chất thải rắn trên địa bàn 

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) 

- 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: UBND huyện đã ban hành Quyết 



2 

 

định số 3088/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã, thị trấn; Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Công văn 

số 175/UBND-TCKH ngày 18/02/2019 của UBND huyện Đình Lập về việc 

hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2019, trên cơ sở phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi, UBND huyện hướng dẫn các đơn vị, UBND các xã, thị trấn quản 

lý, tổ chức thu và điều hành chi ngân sách theo đúng quy định, trong đó giao cho 

Phòng Tài nhuyên và Môi trường kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn. 

- Nhu cầu chi kinh phí năm 2019: 3.731.255.000 đồng; 

- Số kinh phí đã được cấp: 3.600.000.000 đồng; 

- Số ước thực hiện: 416.403.408 đồng; 

- Số kinh phí đơn vị còn thiếu: 131.255.000 đồng (huyện cân đối từ nguồn 

thu giá dịch vụ để giao kinh phí cho đơn vị). 

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

 - Tổng số trích để lại: 104.100.852 đồng. 

 - Tổng số kinh phí ước chi:  104.100.852 đồng, trong đó: 

 + Chi văn phòng phẩm phục vụ cho công tác thu: 41.640.341 đồng. 

+ Chi thù lao cho người trực tiếp thu: 62.460.511 đồng 

 (Số liệu chi tiết theo biểu 02 kèm theo) 

 Trên đây là 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 năm 2019 của UBND huyện Đình Lập./. 

 
 

  Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, Các PCT UBND huyện (eOffice); 

- Phòng Tài chính - KH (eOffice); 

- Lưu: VT. 
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