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THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh ngày 10/01/2019 về việc ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyển phế thải xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố; phát thảm cỏ 

bằng máy khu vực kè sông Kỳ Cùng 
 

Ngày 10/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Tờ trình số 463/TTr-STC ngày 24/12/2018 
của Sở Tài chính về việc ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển phế thải 
xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố; phát thảm cỏ bằng máy khu vực kè 
sông Kỳ Cùng. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các 
sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên 
và Môi trường, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, UBND 
thành phố, UBND huyện Cao Lộc. 

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo, ý kiến của các thành phần tham dự 
cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Thống nhất về sự cần thiết ban hành đơn giá trên với mục tiêu tạo sự 
thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc quản lý chi phí dịch 
vị thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn tỉnh nói chung, thu gom, vận 
chuyển rác thải xây dựng, phát thảm cỏ bằng máy nói riêng.  

Tên quyết định điều chỉnh thành: ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận 
chuyển phế thải xây dựng, phát thảm cỏ bằng máy trên địa bàn các huyện, thành 
phố. Tổ chức rà soát, xác định lại đơn giá cho phù hợp với thực tế, làm tròn số 
không để lẻ đến từng đồng, bổ sung đơn giá phát thảm cỏ bằng máy tại các 
huyện. 

Sở Tài chính tiếp thu, hoàn thiện dự thảo quyết định trên, trình UBND tỉnh 
xem xét trong tháng 02/2019./. 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT, XD, GTVT; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, KTTH; 
- Lưu: VT, KTTH (LKT). 
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KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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