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BÁO CÁO 

Công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

 trên địa bàn thành phố  

 

Thực hiện Công văn số 976/STNMT-BVMT, ngày 17/5/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc cung cấp thông tin về hiện trạng 

quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các thành phố thành phố. 

Qua kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2021 và ước tính 

đến thời điểm 6 tháng đầu năm 2022. 

1.1. Tình hình chung về hoạt động thu gom, vận chuyển và xử chất thải rắn 

sinh hoạt năm 2021 và ước tính đến thời điểm 6 tháng đầu năm 2022: 

- Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố phát sinh chủ yếu từ các hộ 

gia đình, trường học, chợ, các cơ quan hành chính, các cơ sở kinh doanh, dịch 

vụ…Hiện nay chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đã tổ chức thu gom rác theo giờ, 

hầu hết chưa được phân loại trước khi được thu gom, vận chuyển và xử lý bằng 

phương pháp chôn lấp. Một số các đơn vị, các tổ chức, gia đình đã thực hiện phân 

loại rác thải tái chế thu gom và tập kết và thanh lý bán cho các đơn vị thu mua. 

Công tác thu gom rác thải rắn sinh hoạt bằng nguồn ngân sách nhà nước được 

thực hiện trên địa bàn thành phố do Công ty TNHH Huy Hoàng thực hiện.  

- Còn một số ít các hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại khu vực tại các thôn, bản 

cách xa đường trung tâm các xã tự thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương 

pháp chôn lấp, đốt thủ công chưa đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. 

- Trong năm 2021, ước tính đến hết tháng 6 năm 2022 tổng khối lượng chất 

thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý trên địa bàn như sau: 

STT 

Tổng khối lượng 

CTRSH phát sinh 

trên địa bàn (tấn) 

Tổng khối lượng 

CTRSH thu gom, vận 

chuyển và xử lý (tấn) 

Phương pháp xử 

lý 

Năm 2021  40.124,03 Chôn lấp 

Ước tính 6 

tháng đầu 

năm 2022 

 19.656 Chôn lấp 
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1.2. Công tác đấu thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 

hoạt năm 2022 trên địa bàn thành phố: 

Công tác đấu thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn thành phố được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu 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; Nghị 

định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định về 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. UBND thành phố ban hành 

Quyết định số 4912/QĐ-UBND  ngày 31/12/2022 Quyết định phê duyệt dự toán 

và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 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 năm 

2022; Quyết định số 44/QĐ-UBND  ngày 07/01/2022 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 

01/03/2022 đến ngày 31/12/2022; Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 

28/02/2022 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; Quyết định số 

432/QĐ-UBND  ngày 28/02/2022 Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự toán và 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ sự nghiệp công Thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn năm 2022;  

- Trong 04 tháng đầu năm năm 2022, đặt hàng đối với 02 gói thầu: Thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành 

phố ( từ 01/01/2022- hết ngày 31/04/2022). Đơn vị đặt hàng cả 02 gói thầu là 

Công ty TNHH Huy Hoàng.  

- Tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước đối với gói thầu thu gom rác thải 08 

tháng ( từ 01/5/2022- hết ngày 31/12/2022), đơn vị trúng thầu Công ty TNHH 

Huy Hoàng. 

1.3.  Công tác kiểm tra, nghiệm thu khối lượng chất thải rắn sinh hoạt xử lý 

theo quy định: 

- Năm 2021 công tác kiểm tra theo từng tháng, nghiệm thu khối lượng chất 

thải rắn sinh hoạt được thực hiện theo từng quý.  

- Năm 2022 công tác kiểm tra theo từng tháng, nghiệm thu khối lượng chất 

thải rắn sinh hoạt được thực hiện theo từng tháng. 

1.4. Tổng kinh phí đã thực hiện năm 2021 và ước tổng kinh phí thực hiện 6 

tháng đầu năm 2022. 

- Tổng kinh phí năm 2021: 33.886.337.000 đồng 

- Ước tính 6 tháng đầu năm 2022: 17.340.646.000 đồng 
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2. Danh sách các cơ sở hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố: 

STT 

Tên đơn vị 

thu gom, 

vận chuyển 

và xử lý 

Địa chỉ 

Phạm vi hoạt động đối 

với đơn vị thu gom, 

vận chuyển/Loại hình 

công nghệ xử lý đối với 

đơn vị xử lý 

Thời 

gian bắt 

đầu 

hoạt 

động 

Quy định pháp 

luật về BVMT 

 

Ghi 

chú 

 

1 

Công ty 

TNHH 

Huy 

Hoàng 

Số 425, 

đường Bà 

Triệu, P. 

Vĩnh Trại, 

TP. Lạng 

Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn 

 

Thành phố Lạng Sơn/ 

Chôn lấp 

 

1993 

- Báo cáo kết quả 

quan trắc chất 

lượng môi trường 

- Báo cáo quản lý 

chất thải nguy hại 

- Báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường 

 

3. Các tồn tại, khó khăn vướng mắc hiện nay và đề xuất kiến nghị  

3.1. Các tồn tại, khó khăn vướng mắc: 

- Lòng lề đường, vỉa hè nhiều ô tô dừng, đỗ nên công tác thu gom rác gặp 

nhiều khó khăn, đơn vị thu gom thường xuyên xảy ra va chạm giao thông. 

- Ý thức người dân chưa chấp hành đổ rác đúng giờ, chưa thực hiện phân 

loại rác. Dân cư trong các ngõ, xóm mang rác ra đầu ngõ, mặt phố đổ không 

đúng giờ quy định, khó kiểm soát chưa đảm bảo mỹ quan. 

- Chưa có các điểm tập kết rác do vậy đôi khi các thùng rác công cộng đôi 

khi còn bị phá hoại. 

- Công tác kiểm tra lượng rác thải được vận chuyển đi xử lý hàng ngày còn 

khó khăn về bố trí nhân lực thường xuyên theo dõi, giám sát.  

3.2. Đề xuất, kiến nghị:  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, 

phân loại rác thải của nhân dân.  

-  Quy hoạch các điểm tập kết rác thải trong thành phố. 

- Có hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất 

lượng, khối lượng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

theo Luật bảo vệ môi trường 2020. 

UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng 

hợp theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở TNMT; 

- TT. Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- CT, PCT TP; 

- CVP, PCVP TP; 

- P.TNMT; 

- Lưu. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Dương Công Dũng 
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