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THÔNG BÁO 

Về việc thu, nộp thuế quỹ vụ Hè thu và đôn đốc vệ sinh  

môi trường trên địa bàn toàn xã  

 

   

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 15/9/2022 của UBND xã về 

việc triển khai công tác thu nộp phương án vận động thu vụ hè thu năm 2022 và 

công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã sau thu hoạch hè thu. 

Căn cứ tình hình thu hoạch vụ Hè thu, để hoàn thành công tác thu nộp thuế 

quỹ, các hợp đồng, phí và lệ phí. Trên cơ sở phương án hộ đã lập tại các thôn, 

UBND xã Thông báo thời gian phát động thu và quyết toán trong vòng 10 ngày, 

bắt đầu từ ngày 20/9/2022 đến ngày 30/9/2022. Các hộ căn cứ phương án thu trực 

tiếp nộp qua thôn trưởng hoặc thu quỹ thôn. 

Hiện nay vụ hè thu đã thu hoạch xong, thực hiện Thông báo số 84/TB-

UBND ngày 15/9/2022 của UBND xã về tổng dọn vệ sinh môi trường và nghiêm 

cấm các hành vi thả rông trâu, bò phá hoại cây xanh. Qua kiểm tra, uỷ ban nhân 

dân xã biểu dương các tổ chức, đơn vị thôn đã ra quân tổng dọn vệ sinh môi 

trường như Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Nông dân, Trạm y tế, 3 trường học, 

thôn Đông Vinh, Phú Thọ. Bên cạnh đó Uỷ ban nhân dân xã phê bình, nhắc nhở 

các thôn Tân Tùng Sơn, Liên Tài Năng, Minh Tiến, Bắc Tân Dân, Nam Tân Dân, 

Đông Quang Trung, Tây Quang Trung, Tây Hương chưa tổ chức làm hoặc làm 

nhưng chưa sạch, yêu cầu các đồng chí Bí thư, thôn trưởng khẩn trương tổ chức ra 

quân dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn mình một cách nghiêm túc, nếu 

quá ngày 23/9/2022 đơn vị nào không làm, đồng chí bí thư, trưởng thôn đó chịu 

trách nhiệm trước Ban thường vụ Đảng uỷ. 

Yêu cầu các đồng chí được phân công chỉ đạo tăng cường bám sát chỉ đạo, 

đôn đốc, nhắc nhở các thôn triển khai thực hiện các nội dung trên. 

Trên đây một số nội dung quan trọng. UBND xã Tùng Lộc đề nghị  ban cán 

sự các thôn, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.  

Nơi nhận: 

- TT Đảng uỷ xã; 

- TT HĐND xã;  

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các ban ngành đoàn thể; 

- Thôn trưởng 10 thôn; 

- Lưu: VT. 
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