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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch 

vụ sự nghiệp công Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải 

rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 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 ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Nghị 

định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 

11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 

tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà 

thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện 

hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị; quy định định mức tỷ lệ 

chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và một số hệ 

số để xác định chi phí tiền lương trong giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND 

thành phố Lạng Sơn ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn;  

Căn cứ Công văn số 578/VP-KT ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc đồng ý cho UBND thành phố Lạng Sơn điều chỉnh phương thức và 

thời gian thực hiện gói thầu thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn; 

Căn cứ Quyết định số 4912/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 



2 

 

Dịch vụ sự nghiệp công thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải 

rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo 

số 42/BC-TCKH ngày 25/02/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất 

thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022 với nội dung sau điều 

chỉnh như sau: 

1. Dự toán kinh phí sau điều chỉnh: Tổng giá trị dự toán 15.067.751.000 

đồng (Bằng chữ: mười lăm tỉ, không trăm sáu mươi bẩy triệu, bẩy trăm năm 

mươi mốt nghìn đồng), trong đó:  

* Gói số 01 sau điều chỉnh: Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/4/2022). 

a) Tên dịch vụ: Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/4/2022) 

f) Tổng giá trị dự toán: 10.156.782.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, một trăm 

năm mươi sáu triệu, bẩy trăm tám mươi hai nghìn đồng). Biểu dự toán chi tiết tại 

phụ lục số 01. 

i) Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2022 đến ngày 30/4/2022. 

 (Chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm) 

2. Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sau điều 

chỉnh 

 (Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm) 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo quy định tại Quyết định số 

4912/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt dự 

toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ sự nghiệp công thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (Phòng TNMT 04 bản); 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- KBNN Lạng Sơn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Hạnh 



3 

 

 


		2022-03-02T11:11:25+0700


		2022-03-02T11:11:41+0700




