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BÁO CÁO  

Tình hình thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường và kinh phí dịch vụ thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị năm 2021, dự toán 

kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2021 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Công văn số 3005/STC-QLNS  ngày 13 tháng 10 năm 2021 của 

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc Báo cáo tình hình thu giá dịch vụ VSMT và 

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

thị năm 2021, dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2021. UBND thành 

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

I. Báo cáo kết quả thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2021 

UBND thành phố Lạng Sơn đã giao nhiệm vụ cho Đội Quản lý trật tự đô 

thị thành phố tổ chức thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố đã thực hiện in ấn hóa đơn và thu 

giá dịch vụ vệ sinh môi trường (giá DV VSMT) đối với các công trình xây dựng, 

ký kết hợp ủy nhiệm lập hóa đơn với các đơn vị UBND các phường, xã và ban 

Quản lý chợ Giếng Vuông thu các đối tượng còn lại theo mức thu tại Quyết định 

số 29/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh về giá dịch vụ vệ sinh 

môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các phường, xã giao cho cán bộ ủy 

nhiệm thu tại các khối, thôn triển khai việc thu giá. 

Hàng tháng số tiền thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường do các đơn vị nộp 

được trích nộp thuế, trích để lại đơn vị thu và chi trả dịch vụ vệ sinh môi trường 

trên địa bàn thành phố. 

1. Số liệu quyết toán năm 2020: 

- Số đối tượng đã nộp: 75.625 đối tượng; 

- Số tiền đã thu được: 8.021.173.000 đồng; 

- Số tiền trích để lại cho công tác thu: 1.443.811.000 đồng;  

- Số tiền để lại chi công tác VSMT: 6.512.782.000 đồng 

Trong đó:  

 Năm 2019 chuyển sang: 737.537.000 đồng 

 Năm 2020: 5.775.245.000đồng. 

(Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm) 

2. Số liệu 9 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện năm 2021: 

* Số liệu 9 tháng đầu năm 2021: 
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- Số đối tượng đã nộp: 62.311 đối tượng; 

- Số tiền đã thu được: 6.760.000.000 đồng; 

- Số tiền trích để lại cho công tác thu: 1.216.800.000 đồng; 

- Số tiền để lại chi công tác VSMT: 5.543.200.000 đồng; 

* Ước thực hiện năm 2021:  

- Số đối tượng nộp: 65.845 đối tượng;  

- Số dự kiến thu được: 7.874.800.000 đồng;  

- Số tiền trích để lại cho công tác thu: 1.417.464.000 đồng; 

- Số tiền để lại chi công tác VSMT: 5.669.856.000 đồng 

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm) 

 II. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn 

1. Tình hình thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử 

lý chất thải rắn năm 2020  

1.1 Tổng kinh phí quyết toán bao gồm cả chi từ nguồn thu giá VSMT là 

34.449.143.000 đồng 

Trong đó:  

+ Kinh phí năm trước chuyển sang: 622.108.000 đồng; 

+ Từ nguồn ngân sách tỉnh giao: 26.844.000.000đồng 

+ Ngân sách thành phố cấp: 470.253.000 đồng  

+ Từ nguồn thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường là 6.512.782.000 đồng.  

1.2 Tổng chi phí cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

và xử lý chất thải rắn đô thị: 34.449.143.000 đồng  

Trong đó: 

- Năm 2019:  

Số kinh phí xử lý tháng 11,12  năm 2019 chưa thanh toán chuyển sang 

năm 2020 thanh toán : 679.701.000đồng  

- Năm 2020:  

+ Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: 29.187.260.000đồng 

+ Công tác xử lý chất thải rắn đô thị: 4.231.863.000đồng 

+ Kinh phí tưới nước, rửa đường; vận hành hệ thống bơm nước cung cấp 

nước rửa đường: 118.745.000đồng 

+ Công tác thu gom, vận chuyển phê thải xây dựng, Phát thảm cỏ không 

thuần chủng bằng máy kè sông Kỳ Cùng: 151.574.000đồng  

+ Sự nghiệp môi trường khác: 80.000.000đồng 
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 (Chi tiết theo biểu số 03 đính kèm) 

2. Số liệu 9 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện năm 2021 

2.1. Số kinh phí ngân sách NN đã cấp và ước nguồn thu giá VSMT 

năm 2021:  

+ Kinh phí năm trước chuyển sang: 48.347.000 đồng;  

+ Từ nguồn ngân sách tỉnh giao đầu năm 2021 là: 25.630.000.000đồng 

+ Từ nguồn thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường: 5.669.856.000 đồng  

2.2. Tổng chi phí cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

và xử lý chất thải rắn đô thị năm 2021: 34.514.205.000 đồng 

Trong đó  

+ Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: 29.964.805.000đồng 

+ Công tác xử lý chất thải rắn đô thị: 4.072.070.000đồng 

+ Công tác thu gom, vận chuyển phê thải xây dựng, Phát thảm cỏ không 

thuần chủng bằng máy kè sông Kỳ Cùng: 276.440.000đồng 

+ Sự nghiệp môi trường khác: 80.000.000đồng 

+ Tiền tư vấn đấu thầu rác: 99.210.000đồng 

+ Chi mua thùng rác tuyến phố đi bộ: 22.400.000đồng 

2.3. Kinh phí còn thiếu đề nghị cấp bổ sung năm 2021: 

3.166.002.000đồng 

(Chi tiết theo biểu số 04 đính kèm) 

 3. Dự toán tình hình thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

và xử lý chất thải rắn năm 2022: 35.005.729.000đồng 

(Chi tiết theo biểu số 05 đính kèm) 

 III. Những khó khăn, vướng mắc: 

Hiện nay UBND thành phố Lạng Sơn giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên 

môn là Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện Tuy nhiên do chỉ tiêu biên 

chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện nay chỉ có 02 cán bộ phụ trách 

trực tiếp về công tác môi trường nên không đủ nhân lực để 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, dịch vụ duy trì vệ sinh đường phố 

ban ngày bằng thủ công; thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng; phát thảm cỏ 

bằng máy trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

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 
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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 và 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.  

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, 

nhiều đối tượng kinh doanh tạm dừng hoạt động trong thời gian giãn cách toàn xã 

hội nên không thu được giá dịch vụ vệ sinh môi trường. 

IV. Đề xuất, kiến nghị: 

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 thực hiện 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. 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 01/01/2022 đến 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 ban hành định mức chi phí tư vấn lập 

dự toán, quản lý, giám sát để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ Quản lý dịch vụ 

công ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

 UBND thành phố Lạng Sơn kính gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Tài chính; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng: TCKH, TNMT, Đội QLĐT; 

- CVP, PCVP, CV; 

- Lưu: VT, XD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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