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BÁO CÁO  

Tình hình thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường và dự toán chi kinh phí  

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 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Công văn số 1335/STC-QLGCS&DN  ngày 01/7/2020 của Sở 

Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị báo cáo tình hình triển khai công tác vệ 

sinh môi trường trên địa bàn các huyện, thành phố. 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 01/10/2018 đến 31/12/2020); thực hiện đặt hàng dịch vụ xử lý chất thải 

rắn đô thị  (giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2020)  

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 

01/10/2018 đến 31/12/2020) 

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

thành phố Lạng Sơn, giai đoạn từ tháng 10/2018 đến hết tháng 12/2020. 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. Ban 

Quản lý dịch vụ công ích thành phố được UBND thành phố giao nhiệm vụ trực 

tiếp quản lý dịch vụ và nguồn kinh phí thực hiện đối với dịch vụ này. Ban 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 tháng 10/2018 đến hết tháng 

12/2020. 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. 

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.  

 2. Thực hiện đặt hàng dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị  (giai đoạn từ 

01/10/2018 đến 31/12/2020) 
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Dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai 

đoạn từ tháng 10/2018-12/2020. 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: Theo đơn giá 

cố định.  

Hàng tháng Ban Quản lý dịch vụ công ích đã căn cứ khối lượng tấn thực tế 

được nghiệm thu làm cơ sở để thanh toán cho Công ty TNHH Huy Hoàng, vì vậy 

phần khối lượng xử lý rác thải trong 3 tháng cuối năm 2018, năm 2019 đã vượt so 

với dự toán được duyệt ban đầu, UBND thành phố đã trình UBND tỉnh cho phép 

điều chỉnh dự toán 3 tháng cuối năm 2018, năm 2019.  

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 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 thải phát sinh.  

Chưa truy thu được giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2019 đối với 

Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn (tại các chợ). 

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 01/01/2021đến 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. 

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

thức hợp đồng:  Trọn gói (giai đoạn từ 01/01/2021đến 31/12/2025. 

Đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện việc truy thu giá dịch vụ vệ 

sinh môi trường năm 2019 đối với Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn. 

II. Tổng hợp số liệu thu - chi kinh phí dịch vụ vệ sinh môi trường  
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1. Tình hình thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn  

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. Các đơn vị 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, chi trả kinh phí bồi dưỡng cho đơn vị thu và nộp ngân sách 

để chi trả dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. 

Trong quá trình tổ chức thu Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố thường 

xuyên tổ chức kiểm tra tình hình thu tại các đơn vị; kịp thời giải quyết và báo cáo 

cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thu. 

 1.2. Số thu qua các năm cụ thể như sau: 

Năm Tổng số thu Nộp thuế Trích lại Nộp NS Tồn TK 

2018 9.023.211.000 902.321.100 1.624.173.780 6.496.716.120  

2019 9.182.118.000 918.852.800 1.647.470.440 6.615.741.760  

2020 4.792.281.992 185.639.000 334.152.992 35.947.000 4.230.131.000 

Cộng 22.997.610.992 2.006.812.900 3.605.797.212 13.148.404.880 4.230.131.000 

Đối với năm 2020: Số thu 6 tháng đầu năm đạt 4.792.281.992đồng, ước 

cả năm đạt 8.400.000.000đồng. Trong đó 

- Số nộp thuế 6 tháng là 185.639.000đồng, ước cả năm là 

840.000.000đồng. 

- Số nộp ngân sách để chi trả dịch vụ vệ sinh môi trường là 

35.947.000đồng, ước cả năm đạt 6.048.000.000đồng. 

- Số trích để lại chi phục vụ cho công tác thu giá dịch vụ 6 tháng đạt 

334.152.992đồng, ước cả năm đạt 1.512.000.000đồng; 

Tổng số thu tính theo ước đạt 

Năm Tổng số thu Nộp thuế Trích lại Nộp NS Ghi chú 

2018 9.023.211.000 902.321.100 1.624.173.780 6.496.716.120  

2019 9.182.118.000 918.853.800 1.647.502.440 6.615.761.760  

2020 
8.400.000.000 840.000.000 1.512.000.000 6.048.000.000 

 

Cộng 26.605.329.000 2.661.174.900 4.783.676.220 19.160.477.880  

2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi kinh phí dịch vụ vệ sinh 

môi trường  
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2.1. Tình hình thực hiện và nhu cầu chi thu gom, vận chuyển rác thải 

sinh hoạt và xử lý năm 2018, năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 ước thực 

hiện 6 tháng cuối năm 2020 

* Năm 2018:  

        - Số kinh phí từ nguồn NSNN giao trong năm 2018: 27.200.000.000đồng  

        - Số kinh phí từ nguồn thu giá DV VS môi trường: 6.496.717.000đồng  

        - Tổng chi năm 2018: 33.156.309.000đồng 

+ Chi cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt : 

29.025.187.000đồng 

+ Chi cho công tác xử lý chất thải rắn đô thị: 3.908.372.000đồng 

+ Lập lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Dịch vụ thu 

gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Lạng Sơn Giai đoạn từ 

01/10/2018 đến 31/12/2020: 100.000.000đồng 

+ Thẩm định hồ sơ mời thầu, Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói 

thầu Dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Lạng Sơn 

Giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2020: 65.000.000đồng 

+ Hoạt động môi trường khác: 57.750.000đồng 

- Số kinh phí chuyển năm sau: 540.408.000đồng 

* Năm 2019 

- Số kinh phí năm trước chuyển sang: 540.408.000đồng 

- Số kinh phí đã được cấp trong năm 2019: 32.963.788.000đồng 

- Số kinh phí từ nguồn thu giá DVVS môi trường: 184.723.000đồng  

- Tổngchi năm 2019: 33.493.693.000đồng 

+ Chi cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: 

28.625.815.000đồng 

- Chi cho công tác xử lý chất thải rắn đô thị từ tháng 01-10/2019: 

3.625.651.000đồng 

- Chi cho công tác xử lý chất thải rắn đô thị từ tháng 11-12/2019: 

679.702.000đồng (Chi trả cho đơn vị hưởng vào năm 2020) 

- Hoạt động môi trường khác: 53.195.000đồng 

- Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng; Phát thảm cỏ bằng 

máy khu vực kè sông Kỳ Cùng: 100.571.000đồng 

- Kinh phí quét dọn vệ sinh, phun nước rửa đường phục vụ tổ chức 

Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2019 và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần 

thứ 10 tại Lạng Sơn: 75.596.000đồng 
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- Dịch vụ cắt cỏ, thu gom xử lý rác thải, đất đá phế thải xây dựng trên 

quốc lộ 1A thuộc địa phận thành phố Lạng Sơn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - 

Triều diễn ra tại Thủ đô Hà Nội: 22.552.000đồng 

- Kinh phí quét dọn vệ sinh, phun nước rửa đường phục vụ Hội nghị xúc 

tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019: 116.467.000đồng 

- Thanh toán tiền cắt cỏ kè sông kỳ cùng, thu gom vận chuyển phế thải 

xây dựng, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tồn đọng lưu cữu trên khu di tích 

Thành Nhà Mạc: 138.483.000đồng 

- Thanh toán tiền cắt cỏ kè sông kỳ cùng, thu gom vận chuyển phế thải 

xây dựng: 55.661.000đồng 

- Số kinh phí chuyển năm sau: 195.226.000đồng 

* Năm 2020 

- Số kinh phí năm trước chuyển sang: 195.226.000đồng 

- Số kinh phí đã được cấp trong năm 2019: 26.844.000.000đồng 

- Số kinh phí từ nguồn thu giá DVVS môi trường: 6.048.000.000đồng  

- Nhu cầu chi kinh phí năm 2020: 34.049.569.000đồng 

- Số đề nghị cấp bổ sung: 962.343.000đồng 

2.2. Tình hình thực hiện chi 20% số thu trích để lại cho công tác thu 

năm 2018, năm 2019, năm 2020: 

- Tổng số trích để lại: 3.605.797.212đồng. 

- Tổng số chi: 3.605.797.212đồng. Trong đó: 

+ Trích bồi dưỡng cán bộ ủy nhiệm thu và văn phòng phẩm tại các đơn vị 

ủy nhiệm lập hóa đơn: 2.869.309.558đồng. 

+ Chi bồi dưỡng cán bộ thu và văn phòng phẩm tại Đội:                                 

720.000.000đồng 

 (Có phụ lục chi tiết kèm theo). 

III. 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 tiếp theo và thời gian áp dụng 

thực hiện  

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 giai đoạn từ 01/01/2021đến 31/12/2025 hình thức hợp đồng  trọn gói . 

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

thức hợp đồng  trọn gói (giai đoạn từ 01/01/2021đến 31/12/2025).  
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+ Dịch vụ thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng, dịch vụ phát thảm cỏ 

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

thức Hợp đồng theo đơn giá cố định .  

 Trên đây là báo cáo tình hình thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường và dự 

toán chi kinh phí 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./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh Lạng Sơn (b/c);  

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng: TCKH, TNMT, Đội QLĐT; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu VT, XD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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