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BÁO CÁO  

Giải trình đính chính 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 2021 

 

  

 Ngày 25/9/2020, UBND thành phố Lạng Sơn đã gửi Tờ trình số 178/TTr-

UBND 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 năm 2021. 

  Căn cứ Biên bản họp thống nhất dự toán kinh phí 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 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021 giữa Sở Tài chính tỉnh Lạng 

Sơn và UBND thành phố Lạng Sơn ngày 23/10/2020 qua xem xét rà soát về 

khối lượng trong dự toán UBND thành phố xin đính chính một số nội dung cụ 

thể như sau: 

I. DỰ TOÁN ĐÃ TRÌNH 

Tổng giá trị dự toán:  34.864.355.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ, tám 

trăm sáu mươi tư triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng), trong đó: 

1. Chi phí trong đơn giá: 34.770.407.000 đồng, gồm: 

- Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: 30.315.951.000 đồng 

- Xử lý chất thải rắn đô thị: 4.072.070.000 đồng 

- Thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng và phát 

thảm cỏ bằng máy: 

143.100.000 đồng 

- Duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ 

công: 

239.286.000đồng 

 

2. Chi phí ngoài đơn giá: 93.948.000 đồng, gồm: 

- Chi phí lập hồ sơ mời thầu:             30.316.000 đồng 

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu: 15.158.000 đồng 
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- Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu: 30.316.000 đồng 

- Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 15.158.000 đồng 

- Chi phí khác phục vụ công tác tổ chức lựa chọn 

nhà thầu (bao gồm đăng tải báo đấu thầu, photo 

chuyển phát tài liệu ...): 

3.000.000 đồng 

II. DỰ TOÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH 

Tổng giá trị dự toán:  34.406.552.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ, bốn 

trăm linh sáu triệu năm trăm năm mươi hai nghìn đồng), trong đó: 

1. Chi phí trong đơn giá: 34.313.660.000 đồng, gồm: 

- Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: 29.964.086.000 đồng 

- Xử lý chất thải rắn đô thị: 4.073.133.000 đồng 

- Thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng và phát 

thảm cỏ bằng máy: 

126.888.000 đồng 

- Duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ 

công: 

149.553.000đồng 

 

2. Chi phí ngoài đơn giá: 92.892.000 đồng, gồm: 

- Chi phí lập hồ sơ mời thầu:             29.964.000 đồng 

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu: 14.982.000 đồng 

- Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu: 29.964.000 đồng 

- Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: 14.982.000 đồng 

- Chi phí khác phục vụ công tác tổ chức lựa chọn 

nhà thầu (bao gồm đăng tải báo đấu thầu, photo 

chuyển phát tài liệu ...): 

3.000.000 đồng 

 III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH 

Khối lượng được xác định để xây dựng dự toán năm 2021 có một số mã 

công việc điều chỉnh so với Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 25/9/2020, Cụ thể 

từng công việc như sau:   

- Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công: Điều chỉnh các cửa 

ngõ vào thành phố tại đường Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Chí Thanh, Võ Thị 

Sáu từ 345 ngày/năm xuống 180ngày/năm; Bổ sung các tuyến đường trong Phố 

đi bộ Kỳ Lừa tính 106ngày/năm; giảm trừ mã Quét đường tại các tuyến đường 
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trong khu Tái định cư Khối 9 - Đông Kinh, khu nhà ở xã hội, đường Lương Văn 

Can, Mai Toàn Xuân và một số tuyến đường do trùng lặp. 

- Mã Quét hè giữ nguyên khối lượng theo dự toán giai đoạn 2018-2020. 

- Mã duy trì đường phố ban ngày: Đính chính từ 40 ngày/năm xuống còn 

25 ngày/năm. Khối lượng thực tế nghiệm thu khi phát sinh công việc. 

- Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng: Đính chính từ 250 

tấn/năm xuống còn 180 tấn/năm (Tăng 1,5 lần so với năm 2020). Khối lượng 

thực tế nghiệm thu khi phát sinh công việc. 

- Công tác vận hành bãi chôn lấp rác và xử lý chất thải sinh hoạt, công 

suất bãi: Tăng 10 tấn/năm phát sinh trong Phố đi bộ Kỳ Lừa. 

(Biểu chi tiết đính chính kèm theo)  

 UBND thành phố Lạng Sơn kính đề nghị Sở Tài chính xem xét thẩm định, 

trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Tài chính; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng: TCKH, TNMT, Đội QLĐT TP; 

- CVP, PCVP, CV; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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