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Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 2350/STC-QLGCS&DN ngày 07/11/2020 của Sở 

Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ một 

phần kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện thu gom rác thải tại các xã thực 

hiện theo hình thức XHH trên địa bàn tỉnh. 

Từ tháng 10/2018 đến nay, đối với công tác thu gom, vận chuyển rác thải 

sinh hoaṭ trên địa bàn thành phố được thực hiện theo phương thức đấu thầu trọn 

gói. 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. 

Đối với 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. 

Ngày 10/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2334/QĐ-

UBND về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021 trong đó 

quy định cụ thể về nguồn vốn là NSNN (kinh phí sự nghiệp môi trường-ngân 
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sách tỉnh) và hình thức lựa chon nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước (đối 

với gói thầu số 03). 

Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoaṭ trên địa bàn thành phố (5 

phường, 3 xã) đã được thực hiện theo phương thức đấu thầu trọn gói. Do đó, Ủy 

ban nhân dân thành phố Lạng Sơn không triển khai thực hiện thu gom rác thải 

tại các xã trên địa bàn theo hình thức xã hội hóa. Do đó, UBND thành phố 

không có cơ sở để xác định nhiệm vụ và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ một 

phần kinh phí phù hợp từ ngân sách nhà nước thực hiện thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị tại các xã thực hiện theo hình thức xã 

hội hóa.  

UBND thành phố kính gửi Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND TP;  
- Phòng TC-KH TP; 

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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