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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt  

và xử lý chất thải rắn đô thị năm 2021, phương án triển khai từ 

  ngày 01/01/2022 và các năm tiếp theo 

 

 Thực hiện Công văn số 1969/STC-QLGCS&DN ngày 14/7/2021 của Sở 

Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị năm 2021, phương án triển  

khai từ  01/01/2022 và các năm tiếp theo. UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo 

tình hình thực hiện cụ thể như sau: 

I. Báo cáo tình hình triển khai công tác đấu thầu và quá trình áp 

dụng thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt  (giai đoạn 

từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021); thực hiện đặt hàng dịch vụ xử 

lý chất thải rắn đô thị (giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 

31/12/2021) 

1. Tình hình triển khai công tác đấu thầu và quá trình áp dụng thực 

hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt (giai đoạn từ ngày 

01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021) 

Gói thầu Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn, giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

Lựa chọn nhà thầu áp dụng thông qua hình thức đấu thầu. 

Đây là dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường được UBND thành phố giao nhiệm vụ trực 

tiếp quản lý dịch vụ và nguồn kinh phí thực hiện đối với dịch vụ này. Phòng 

thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện 

hoạt động 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, giai đoạn từ 01/01/2021 đến hết 

31/12/2021. Tổ chức nghiệm thu, xác định giá trị khối lượng hoàn thành và 

thanh quyết toán theo quy định. Đơn vị nhà thầu được lựa chọn thực hiện dịch 

vụ là Công ty TNHH Huy Hoàng. Trong 6 tháng đầu năm, khối lượng thanh 

toán là 18.938 tấn. Số tiền đã thanh toán là 14.760.545.000 đồng.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện UBND thành phố nhận thấy công tác 

lập dự toán, Quản lý, giám sát 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 chưa có định mức cho chi 

phí do vậy không thuê được đơn vị tư vấn lập dự toán mà do cán bộ chuyên môn tự 

lập dự toán và quản lý giám sát.  
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 2. Thực hiện đặt hàng dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị  (giai đoạn từ 

ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021) 

- Dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai 

đoạn từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo 

của UBND tỉnh, gói thầu được thực hiện theo hình thức đặt hàng, bao gồm xử lý 

rác thải bằng hình thức chôn lấp hợp vệ sinh. Hình thức quản lý: Đơn vị thực 

hiện trực tiếp quản lý; Hình thức lựa chọn đơn vị cung ứng: Đặt hàng; Loại hợp 

đồng: Trọn gói.  

- Hàng tháng, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã nghiệm thu thanh toán 

cho Công ty TNHH Huy Hoàng. Trong 6 tháng đầu năm, khối lượng xử lý rác 

thải sinh hoạt đã thanh toán là 18.938 tấn, tuy nhiên khối lượng thực tế theo phiếu 

cân được tại trạm cân là 20.023 tấn, chênh lệch 1.085 tấn. Số tiền đã thanh toán là 

2.012.181.000 đồng. 

3. Những khó khăn, vướng mắc 

Do quy trình thu gom vận chuyển xử lý rác thải của Công ty TNHH Huy 

Hoàng thu gom rác thải thường xuyên thực hiện từ 18h và kết thúc vào sau 24h 

hàng ngày về điểm tập kết rác tại thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, sau đó tiếp tục 

vận chuyển trong đêm lên bãi rác Tân Lang, huyện Văn Lãng để cân trọng lượng 

rác. Do vậy, không bố trí được cán bộ trực tiếp nghiệm thu khối lượng, trọng 

lượng tại trạm cân trên bãi rác Tân Lang, huyện Văn Lãng, việc giám sát, 

nghiệm thu khối lượng rác chủ yếu qua thiết bị camera; phần mềm quản lý và 

xác định bằng phiếu cân thực tế tại trạm cân trên bãi rác Tân Lang, điều này đã 

gây khó khăn trong việc kiểm soát khối lượng rác thải.  

4. Đề xuất, kiến nghị 

- Để đảm bảo việc giám sát, nghiệm thu rác thải sinh hoạt được chính xác 

cao nhất, đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm 

thu thanh toán 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. 

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thuê đơn vị tư vấn lập dự toán, quản 

lý, giám sát đấu thầu công tác Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

giai đoạn từ ngày ngày 01/01/2022 đến ngày ngày 31/12/2025 tổ chức thực hiện 

đấu thầu đảm bảo tiến độ triển khai đúng quy định. UBND thành phố đề nghị Sở 

Xây dựng sớm tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh lại Đơn giá dịch vụ công 

ích đô thị tại Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 theo Thông báo 

số 287/TB-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh để UBND thành phố có cơ 

sở xây dựng dự toán kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyến và xử lý chất thải rắn 

đô thị năm 2022 và các năm tiếp theo. 

- Do thời gian thực hiện giai đoạn tiếp theo là 04 năm, giá trị gói thầu lớn, 

địa bàn thu gom rác thải sinh hoạt trong các năm có nhiều biến động, nhiều khu 

vực, địa bàn được mở rộng, diện tích khảo sát lớn. Để đảm bảo việc xác định 

khối lượng lập dự toán đúng, đề xuất bổ sung kinh phí thuê đơn vị tư vấn khảo 

sát, lập dự toán đối với công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý 
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chất thải rắn đô thị trên địa bàn cho giai đoạn từ ngày 01/01/2022 và các năm 

tiếp theo. 

II. Đề xuất phương án tiếp tục triển khai thực hiện (đấu thầu/đặt 

hàng) đối với công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất 

thải rắn đô thị trên địa bàn cho giai đoạn từ ngày 01/01/2022 và các năm 

tiếp theo  

Trên cơ sở thực tế quản lý, tính chất và nội dung công việc, UBND thành phố 

đề xuất phương thức thực hiện lựa chọn đơn vị thực hiện đối với từng dịch vụ:  

+ Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: Đề xuất phương thức 

đấu thầu.  

+ Dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị: Đề xuất phương thức đặt hàng, hình 

thức hợp đồng trọn gói.  

+ Dic̣h vu ̣thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng, dic̣h vu ̣phát thảm cỏ 

bằng máy trên địa bàn thành phố Lạng Sơn: Đề xuất phương thức đặt hàng.  

 Trên đây là báo cáo báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị năm 2021, phương án triển  

khai từ  01/01/2022 và  các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng: TCKH, TNMT; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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