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Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt số lượng hộ kinh doanh thuộc đối tượng được giảm  

giá và tổng kinh phí thực hiện giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường 

 trong tháng 4 năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19  

   

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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 phủ và 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 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Công văn số 2725/VPCP-KTTH ngày 08/4/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ phí; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 65/TTr-STC 

ngày 26/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt số lượng hộ kinh doanh thuộc đối tượng được giảm 

giá và tổng kinh phí thực hiện giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường trong tháng 4 

năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như sau: 

1. Đối tượng được giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường là những hộ kinh 

doanh buôn bán nhỏ tại chợ; hộ gia đình có cửa hàng kinh doanh tại nhà (trừ 

hàng rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống; giết mổ gia súc, gia cầm), nhà khách, 

nhà nghỉ, nhà trọ không kinh doanh ăn uống (cơ sở có dưới 20 phòng) phải nghỉ 

kinh doanh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

2. Giảm 50% mức thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn tại Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 cho các đối 

tượng quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quyết định này.  
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3. Tổng số đối tượng được giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường là 4.486 

hộ kinh doanh; tổng kinh phí thực hiện giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường là 

163.055.000 đồng (Một trăm sáu mươi ba triệu, không trăm năm mươi năm 

nghìn đồng). 

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo) 

4. Thời gian thực hiện giảm trong tháng 4 năm 2020. Tiền giá dịch vụ vệ 

sinh môi trường tháng 4 năm 2020 nếu các hộ đã nộp sẽ được tính trừ tương ứng 

vào tiền dịch vụ vệ sinh môi trường phải nộp trong năm 2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm tổ chức triển 

khai thực hiện việc giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường cho các đối tượng, đảm 

bảo đúng theo quy định. 

2. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn UBND huyện, thành phố Lạng 

Sơn và các đơn vị liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố Lạng Sơn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
 - Như Điều 3;                                                                                                         

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Đài PTTH tỉnh (Đưa tin); 

- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT (NTA). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn thu Hà 
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