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TP. Lạng Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2022     

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ sự 

nghiệp công thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn  

thành phố Lạng Sơn từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/12/2022 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Nghị 

định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 

11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi 

tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà 

thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện 

hợp đồng không được hoàn trả; 

Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị; quy định định mức tỷ lệ 

chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và một số hệ 

số để xác định chi phí tiền lương trong giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND 

thành phố Lạng Sơn ban hành đơn giá 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;  

Căn cứ Công văn số 578/VP-KT ngày 18/2/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc đồng lý cho UBND thành phố Lạng Sơn điều chỉnh phương thức và 

thời gian thực hiện gói thầu thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn; 
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  Xét Tờ trình số 78/TTr-TNMT ngày 22/02/2022 của phòng Tài nguyên và 

Môi trường thành phố và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại 

Báo cáo số 43/BC-TCKH ngày 25/02/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ 

sự nghiệp công Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/12/2022, với nội dung sau: 

1. Dự toán thực hiện:  

a) Tên dịch vụ sự nghiệp công: Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

b) Đơn vị thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. 

c) Địa điểm thực hiện: Tại các tuyến đường phố, ngõ xóm trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn.  

d) Nội dung và quy mô thực hiện:  

- Quét, thu gom chất thải rắn trên vỉa hè, đường phố;  

- Duy trì dải phân cách bằng thủ công;  

- Thực hiện tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống, 

hàm ếch;  

-  Thu gom chất thải rắn sinh hoạt từ các hộ gia đình, cơ sở phát sinh và khu 

vực công cộng, vận chuyển đến điểm tập kết chất thải rắn;  

- Rửa thùng rác công cộng;  

- Chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại điểm tập kết lên xe ô tô chuyên dụng;  

- Vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ điểm tập kết đến bãi xử lý rác Tân Lang;  

- Tưới nước rửa đường các tuyến đường chính vào các ngày Lễ, Tết. 

đ) Tổng giá trị dự toán: 21.300.325.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỉ, ba 

trăm triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng), trong đó:  

- Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt:    21.234.621.000 đồng 

- Chi phí ngoài đơn giá:       65.704.000 đồng, trong đó:  

+ Chi phí lập hồ sơ mời thầu:      21.235.000 đồng 

+ Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu:     10.617.000 đồng 

+ Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu:     21.235.000 đồng 

+ Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu : 10.617.000 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 ...):   2.000.000 đồng 

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 đính kèm) 
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e) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường 

(ngân sách tỉnh), nguồn thu từ giá dịch vụ vệ sinh môi trường. 

f)  Hình thức quản lý: Đơn vị thực hiện trực tiếp quản lý. 

g) Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2022 đến hết tháng 12/2022. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ sự nghiệp công thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn từ ngày 

01/5/2022 đến ngày 31/12/2022. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 đính kèm) 

Điều 2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện theo đúng các nội dung tại Điều 1 Quyết định này, quy định của Luật 

Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kẻ từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

44/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND thành phố về việc Phê duyệt dự 

toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ sự nghiệp công thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn từ ngày 

01/03/2022 đến ngày 31/12/2022. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng các phòng: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4 (Phòng TNMT 04 bản); 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- KBNN Lạng Sơn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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