
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Văn Quan, ngày       tháng 02 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao dự toán thu, chi giá dịch vụ vệ sinh môi trường 

 năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Quan 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

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; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo 

thẩm định số 93/BC-TCKH ngày 05/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao dự toán thu, chi giá dịch vụ vệ sinh môi trường cho UBND thị 

trấn Văn Quan, UBND xã Điềm He, huyện Văn Quan năm 2021 với các nội dung 

như sau: 

1. Tổng dự toán thu: 443.700.000 đồng. 

2. Tổng dự toán chi: 443.700.000 đồng. Trong đó: 

a) Tổng số thuế giá trị gia tăng 10%: 44.370.000 đồng; 

b) Tổng kinh phí phục vụ công tác thu (20%): 79.866.000 đồng; 

c) Tổng số kinh phí còn nộp tài khoản tiền gửi của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường qua số tài khoản 3591.0.1001884.00000 tại Kho bạc nhà nước huyện 

Văn Quan thực hiện các nhiệm vụ chi cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý 

rác thải trên địa bàn quản lý: 319.464.000 đồng (ba trăm mười chín triệu bốn trăm 

sáu mươi bốn nghìn đồng chẵn). 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc 

công tác thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường của UBND thị trấn Văn Quan, UBND 

xã Điềm He theo quy định. 
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2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra 

quá trình thực hiện tổ chức thu, chi giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Giám 

đốc Kho bạc nhà nước huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Văn Quan, Chủ tịch UBND 

xã Điềm He chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (TH); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện ; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 
 

 


