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BÁO CÁO  

Về việc thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt  

và xử lý chất thải rắn đô thị đầu năm 2022; đề xuất bổ sung, chỉnh sửa một 

số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Công văn số 145/STC-QLGCS&DN ngày 16/01/2022 của Sở 

Tài chính về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Huy Hoàng. UBND thành 

phố Lạng Sơn báo cáo tình hình thực hiện cụ thể như sau: 

Thực hiện Công văn số 2917/ STC-QLGCS&DN ngày 05/10/2021 của Sở 

Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị 

từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2025; Sau khi rà soát xác định khối 

lượng, nội dung công việc và đơn giá áp dụng theo tình hình thực tế tại địa bàn, 

UBND thành phố xây dựng Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 12/10/2021 về 

việc thẩm định 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 từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2025 

trình Sở Tài chính thẩm định. Khối lượng trình dự toán các mã thành phần công 

việc vẫn giữ nguyên như năm 2021, khối lượng phát sinh thêm mã MT1.02.01 

Quét đường tăng 4,6ha và MT1.03.00 Duy trì dải phân cách tăng 1,7km. 

Ngày 20/10/2021, Sở Tài chính ban hành giấy mời số 237/GM-STC về 

việc thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt thực hiện theo hình thức đấu thầu, kinh phí xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt thực hiện theo hình thức đặt hàng từ ngày 01/01/2022 đến hết 

ngày 31/12/2025 (04 năm). Qua trao đổi, các thành phần tham gia thống nhất 

điều chỉnh, chỉnh sửa khối lượng dự toán các mã thành phần công việc cụ thể: 

Cắt giảm các tuyến đường mới phát sinh theo biểu đề xuất bổ sung năm 2022, 

Mã 1.02.01 Quét đường giảm số lần quét tại các tuyến đường nhỏ từ 345 

ngày/năm xuống 180 ngày/năm; Mã MT1.03 Duy trì dải phân cách bằng thủ 

công, mã MT1.04.00 Công tác tua vỉa hè, thu gọn phế thải ở gốc cây, cột điện, 

miệng cống hàm ếch khối lượng giữ nguyên điều chỉnh duy trì từ 345 ngày/năm 

thành 180 ngày/năm; Các mã khác giữ nguyên khối lượng năm 2021.  

Ngày 22/10/2021, UBND thành phố đã chỉnh sửa, ban hành Tờ trình số 

167/TTr-UBND ngày 22/10/2021 về việc thẩm định 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 từ ngày 

01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2025 trình Sở Tài chính thẩm định, khối lượng 

đã chỉnh sửa cụ thể: Cắt giảm khối lượng đề xuất năm 2022 mã MT1.02.01 Quét 
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đường tăng 4,6ha và mã MT1.03.00 Duy trì dải phân cách 1,7km; Chỉnh sửa 

khối lượng mã MT1.02.01 Quét đường 28,99ha (345 ngày/năm) thành 25,97 

(345 ngày/năm) và 3,02ha (180 ngày/năm); Mã MT1.03 Duy trì dải phân cách 

bằng thủ công, mã MT1.04.00 Công tác tua vỉa hè, thu gọn phế thải ở gốc cây, 

cột điện, miệng cống hàm ếch khối lượng giữ nguyên theo tờ trình số 158/TTr-

UBND ngày 12/10/2021 điều chỉnh duy trì từ 345 ngày/năm thành 180 

ngày/năm.  

Căn cứ Công văn 3712/STC-QLGCS&DN ngày 16/12/2021 của Sở Tài 

chính về việc thông báo kết quả thẩm định dự toán kinh dịch vụ thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị 

trên địa bàn thành phố năm 2022. UBND thành phố đã thực hiện đặt hàng 02 

tháng đầu năm 2022 đối với gói thầu thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn thành phố theo dự toán đã được thẩm định và Đặt hàng cả năm các gói 

thầu vận chuyển phế thải xây dựng, phát thảm cỏ bằng máy, duy trì vệ sinh đường 

phố ban ngày bằng thủ công và xử lý chất thải rắn đô thị. Qua xem xét tình hình 

thực tế và Báo cáo số 06/BC-HH ngày 11/01/2022 của Công ty TNHH Huy 

Hoàng về một số bất cập khi thực hiện đặt hàng thu gom vận chuyển rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn thành phố năm 2022 và những kiến nghị đề xuất. UBND thành 

phố đề xuất chỉnh sửa, bổ sung khối lượng thực hiện cụ thể như sau: 

1. Khối lượng chỉnh sửa, bổ sung 

* Gói đặt hàng 02 tháng đầu năm: 

Qua rà soát theo dự toán đã được phê duyệt hiện nay tại khu vực Chợ 

Giếng vuông có tổng khối lượng là 2,4ha, diện tích thực hiện mã MT1.02.01 

Quét đường hiện nay đang là 1,2ha duy trì 180ngày/năm. Hiện nay UBND thành 

phố dự kiến di chuyển các hộ dân kinh doanh tại Chợ Bờ sông sang khu vực 

trong chợ Giếng vuông để kinh doanh. Tại khu vực đất trống đã xây dựng các 

quầy, lán để kinh doanh do vậy diện tích đường cần duy trì đã giảm. Thực tế 

hiện nay Công ty TNHH Huy Hoàng vẫn đang thực hiện duy trì quét dọn hàng 

ngày trong khu vực chợ. Do vậy, UBND thành phố đề xuất chỉnh sửa giảm diện 

tích mã MT1.02.01 - Quét đường tại Chợ Giếng vuông từ 1,2ha duy trì 

180ngày/năm thành 0,6ha duy trì trong 345ngày/năm. UBND thành phố sẽ chỉ 

đạo phòng Tài nguyên và Môi trường ký phụ lục hợp đồng với Công ty TNHH 

Huy Hoàng để tiếp tục thực hiện. 

(Có Phụ lục điều chỉnh khối lượng dự toán kèm theo) 

* Gói đấu thầu 10 tháng cuối năm: 

- Bổ sung khối lượng các tuyến đường phát sinh năm 2022 là mã 

MT1.02.01 Quét đường 5.0ha (180ngày/năm) thực hiện tính 70% đơn giá; Hầu 

hết là các tuyến đường phố tại khu dân cư đã được hình thành từ lâu, đã được 

thực hiện thu gom rác, những năm trước mật độ dân sinh sống còn thưa thớt, đến 

nay nhân dân đã xây dựng nhà ở, sinh sống ổn định đông đúc, tuy nhiên chưa 

được duy trì quét đường. 

(Có Phụ lục 02 Biểu 01 chi tiết kèm theo) 
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- Qua gần 01 tháng đầu năm thực hiện công tác duy trì đối với các tuyến 

đường thực hiện mã MT1.02.01 - Quét đường 180ngày/năm cho thấy việc duy 

trì chưa đảm bảo, một số tuyến đường cần phải duy trì bổ sung ngày quét. Do 

vậy, đề xuất chỉnh sửa ngày quét một số tuyến đường mã MT1.02.01- Quét 

đường từ 180 ngày/năm sang 345 ngày/năm; giảm diện tích mã MT1.02.01 - 

Quét đường tại Chợ Giếng vuông từ 1,2ha duy trì 180ngày/năm thành 0,6ha duy 

trì trong 345ngày/năm. Khối lượng sau điều chỉnh mã MT1.02.01- Quét đường 

28,99ha thành 28,99ha (giảm 0,62ha) trong đó có: 16,19ha thực hiện 

180ngày/năm và 12,18 ha thực hiện 345 ngày/năm. 

(Có Phụ lục 01 Biểu 01 và biểu tổng hợp khối lượng sau chỉnh sửa chi tiết 

kèm theo) 

- Các mã thành phần công việc khác giữ nguyên theo khối lượng Sở Tài 

chính đã thẩm định. 

- Đối với mã công việc mã MT1.05,00 duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ 

công. Qua xem xét, hiện nay trên địa bàn thành phố có rất nhiều ngõ xóm, hiện 

nay UBND thành phố đã thực hiện thu gom rác tại các ngõ xóm, các hộ gia đình 

đã tự giác quét dọn khu vực nhà mình và thường xuyên ra quân tổng vệ sinh ngõ 

xóm. Do vậy, UBND thành phố không đề xuất thực hiện mã MT1.05,00. 

2. Kinh phí  

Căn cứ theo Công văn 3712/STC-QLGCS&DN ngày 16/12/2021 của Sở 

Tài chính, Tổng dự toán kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

và xử lý chất thải rắn đô thị năm 2022 là 34.800.732.000đồng (gồm: Dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; Dịch vụ thu gom, vận chuyển phế thải xây 

dựng, phát thảm cỏ bằng máy, duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ 

công; Dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị). 

Trong đó dịch  vụ  thu  gom,  vận  chuyển  rác  thải  sinh  hoạt là 

29.889.763.000đồng; UBND thành phố đã thực hiện hiện đặt hàng cung cấp 

dịch vụ vệ sinh môi  trường trong  02  tháng  đầu  năm  2022 (từ  01/01/2022 

đến hết  ngày 28/02/2022) với số tiền 4.863.237.000 đồng và thực hiện đấu thầu 

lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trong 10 tháng cuối năm 

2022 (từ 01/3/2022 đến hết ngày 31/12/2022) với số tiền  25.103.606.000đồng 

trong đó chi phí thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt là 

25.026.526.000 đồng, chi phí ngoài đơn giá (tư vấn đấu thầu): 77.080.000 đồng. 

* Gói đặt hàng 02 tháng đầu năm: 

UBND thành phố đã ký hợp đồng đặt hàng 02 tháng đầu đối với gói thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt (từ 01/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022) 

theo kinh phí được phê duyệt. Qua rà soát, điều chỉnh khối lượng giảm tuy nhiên 

số lượng ngày duy trì tăng, do vậy không điều chỉnh tăng giảm kinh phí.  

(Có Phụ lục 02 - biểu 02 chi tiết kèm theo) 

* Gói đấu thầu 10 tháng cuối năm: 
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Căn cứ khối lượng chỉnh sửa, bổ sung trên, tổng kinh phí thực hiện gói 

thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong 10 tháng cuối năm là 

26.528.166.000 đồng. Kinh phí phát sinh so với dự toán được phê duyệt là 

1.501.640.000 đồng trong đó: tăng khối lượng từ 180 ngày/năm sang 

345ngày/năm là 2.326.743.416 đồng; giảm khối lượng từ 345 ngày/năm sang 

180 ngày là - 1.284.947.767 đồng; tăng khối lượng mã MT1.02.01 Quét đường 

phát sinh mới so với năm 2021 là 459.848.025đồng (khối lượng tính theo 70% 

đơn giá). 

(Có biểu 02 chi tiết kèm theo) 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Để kịp thời gian thực hiện đấu thầu gói thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt 10 tháng cuối năm 2022. Ngày 11/01/2022, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường đã thực hiện đăng tải đấu thầu trên hệ thống đấu thầu điện tử.  

Do vậy, để thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn 

thành phố được đảm bảo, UBND thành phố báo cáo Sở Tài chính xem xét thẩm 

định, trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện khối lượng phát 

sinh trong thời gian 10 tháng cuối năm 2022 và hình thức lựa chọn nhà thầu là 

đặt hàng. 

 Trên đây là báo cáo báo cáo việc thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển 

rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị đầu năm 2022; đề xuất bổ sung, 

chỉnh sửa một số tuyến đường phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, đề nghị Sở 

Tài chính xem xét, thẩm định./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng: TCKH, TNMT; 

- Lưu VT, XD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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