
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

Số: 782/UBND-KTHT 
 

Về việc triển khai thu giá dịch vụ 

thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn các xã năm 2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Yên Châu, ngày 27 tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Phòng Tài chính Kế hoạch; 

- Phòng Kinh tế và Hạ Tầng; 

- Chi cục Thuế Mai Sơn - Yên Châu; 

 - Ủy ban nhân dân các xã: Phiêng Khoài, Lóng 

Phiêng, Tú Nang, Chiềng Hặc, Sặp Vạt, Viêng 

Lán, Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, Chiềng Đông, 

Chiềng On; 

 - Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị 

Sơn La - Chi nhánh Yên Châu. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định mức thu giá tối đa đối với dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Sơn La; Công văn số 2248/STC-QLGCS ngày 25/6/2018 của Sở Tài 

chính tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn một số nội dung thu nộp, quản lý, sử dụng, 

thanh, quyết toán giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh Sơn La; 

Căn cứ việc thực hiện thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt giữa các xã Phiêng Khoài, Chiềng Pằn, Lóng Phiêng, Tú Nang, Chiềng Hặc, 

Sặp Vạt, Viêng Lán, Chiềng Đông, Chiềng Sàng trong năm 2020. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

1. Giao Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La - Chi nhánh 

huyện Yên Châu, đơn vị trúng thầu thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn các xã, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tổ chức 

tuyên truyền thực hiện thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải theo đúng 

quy định, thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết, đảm bảo theo 

đúng quy định của Ủy ban nhân tỉnh. 

2. Giao Ủy ban nhân dân các xã (Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Tú Nang, 

Chiềng Hặc, Sặp Vạt, Viêng Lán, Chiềng Pằn, Chiềng Sàng, Chiềng Đông, 

Chiềng On) khẩn trương tổ chức rà soát thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển tác 

thải sinh hoạt trong năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân, hộ gia đình, 



cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tổ chức thực hiện niêm yết, công khai địa 

điểm thu, nội dung thu, mức thu, phương thức thu theo đúng Quyết định số 

11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và đảm 

bảo dự toán thu được duyệt. 

3. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế Mai 

Sơn - Yên Châu, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện dịch vụ công ích, phối hợp 

Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La tổ chức thực hiện tốt công 

tác thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021 đảm bảo 

đúng quy định; tổ chức kiểm tra đôn đốc tiến độ thu giá dịch vụ của Ủy ban nhân 

dân các xã; đồng thời giám sát chất lượng dịch vụ; chấp hành nộp tiền dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. 

4. Đối với Ủy ban nhân dân xã Chiềng Hặc và Ủy ban nhân dân xã Chiềng 

Sàng trong năm 2020 chưa nộp tiền giá dịch vụ theo quy định và dự toán được 

duyệt, đề nghị tiếp tục đôn đốc thu nộp dứt điểm trong quý II năm 2021 và báo 

cáo giải trình, nêu rõ lý do trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong 

công tác tổ chức thực hiện công tác thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải 

sinh hoạt năm 2020, báo cáo giải trình gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế 

và Hạ tầng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện), xong trước ngày 

15/5/2021. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vi, Ủy ban nhân dân các 

xã, đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

các xã năm 2021 nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND, UBND huyện (b/c); 

- Như kính gửi; 

- VP HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ (CCHC); 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- CV khối KT; 

- Lưu: VT, KTHT, Thế Anh 25b. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Lù Văn Cường 
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