
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2022 

V/v thu gom, vận chuyển rác 

thải trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn theo đề nghị của 

Công ty TNHH Huy Hoàng  

 

  

     Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

                                                    - UBND thành phố Lạng Sơn; 

                     - Công ty TNHH Huy Hoàng. 

 

Xem xét Báo cáo số 06/BC-HH ngày 11/01/2022 của Công ty trách nhiệm 

hữu hạn Huy Hoàng về một số bất cập khi thực hiện đặt hàng thu gom vận 

chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022 và những 

đề xuất kiến nghị; Báo cáo số 30/BC-STC ngày 25/01/2022 của Sở Tài chính về 

việc rà soát công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố theo đề 

nghị tại Báo cáo số 06/BC-HH ngày 11/01/2022 của Công ty TNHH Huy Hoàng, 

đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo như sau: 

1. Để tạo ý thức bảo vệ môi trường của người dân và giảm kinh phí chi từ 

ngân sách cho dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh, từ năm 2018 đã thực 

hiện xã hội hóa đối với việc duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công. Do vậy, 

không thực hiện xây dựng dự toán khối lượng đối với mã công việc duy trì vệ 

sinh ngõ xóm bằng thủ công (MT1.05.00).  

2. Trên cơ sở kết quả thẩm định dự toán kinh phí phát sinh của Sở Tài 

chính tại Báo cáo số 30/BC-STC, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn chủ 

động thực hiện điều chỉnh dự toán, giá gói thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển 

rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 10 tháng cuối năm 2022 

(từ 01/3/2022 đến hết ngày 31/12/2022) và các thủ tục theo quy định tại Nghị 

định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và Luật Đấu thầu để lựa 

chọn đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường và xử lý rác thải theo quy định.  

Đối với số kinh phí phát sinh, đề nghị thành phố Lạng Sơn sử dụng ngân 

sách thành phố theo phân cấp ngân sách và các nguồn lực tài chính hợp pháp 

khác để thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TN&MT; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

 các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(MTH).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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