
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND TP. Lạng Sơn, ngày     tháng     năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Kiện toàn Ban quản lý Dịch vụ công ích 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) 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

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

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về việc 
sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công; 

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về Quản 
lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ xây dựng 

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; 

 Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn về việc 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 (giai đoạn từ 01/10/2018 

đến 31/12/2020); 

 Căn cứ Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND thành phố 
Lạng Sơn Về việc thành lập Ban quản lý dịch vụ công ích 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; 

 Theo đề nghị của phòng Tài nguyên - Môi trường tại Tờ trình số 391/TTr-
TNMT ngày 17/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Kiện toàn Ban quản lý dịch vụ công ích 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 (gọi tắt là Ban quản lý dịch vụ công ích) gồm 

những ông, bà có tên sau: 

 1. Ông Đặng Quốc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban; 

2. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố - Phó Trưởng ban; 

3.  Phó Trưởng phòng TN&MT thành phố phụ trách mảng môi trường - Phó Trưởng ban; 

4. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố - Thành viên; 

5. Chánh Thanh tra thành phố - Thành viên; 

6. Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố - Thành viên; 

7. Chủ tịch UBND 08 phường, xã - Thành viên; 

8. Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố - Thành viên; 
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9. Bà An Thị Hồng Uyên, Chuyên viên Phòng TC-KH thành phố - Thành viên; 

10. Bà Vi Thị Thu Hà, Chuyên viên Phòng TN&MT thành phố - Thành viên; 

11. Ông Trần Tiến Công, Chuyên viên Phòng TN&MT thành phố - Thành viên; 

12. Bà Vi Thị Liên, Kế toán kiêm nhiệm Phòng TN&MT thành phố - Kế toán ban.  

Điều 2. Ban quản lý dịch vụ công ích có nhiệm vụ:  

- Đại diện chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý 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 theo đúng kế hoạch; Tham mưu xây 

dựng và hoàn thiện ký hợp đồng với các tổ chức tư vấn, các nhà thầu thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị nhằm đảm bảo chất lượng dịch 

vụ, theo đúng dự toán được duyệt và thực hiện đúng các quy định quản lý nhà nước 

về dịch vụ công ích đô thị.  

- 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. 

Điều 3. Ban quản lý dịch vụ công ích có tư cách pháp nhân, được sử dụng con 

dấu và tài khoản của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố để giao dịch. Bộ phận 

thường trực của Ban đặt tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. 

- Các thành viên Ban quản lý dịch vụ công ích làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm, tự chấm dứt hoạt động khi hoàn thành nhiệm vụ.  

 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

4093/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND thành phố Lạng Sơn về việc thành lập 

Ban Quản lý dịch vụ công ích Thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn (giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2020);  

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã, Thủ trưởng các 

phòng, ban, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./.  
    

Nơi nhận:            
- UBND tỉnh (b/c);     

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT; 

- TT. Thành uỷ (b/c); 

- TT. HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- KBNN tỉnh Lạng Sơn; 

- Như điều 3;             

- Lưu:VT + XD.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hạnh 
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