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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-UBND        TP. Lạng Sơn, ngày 17 tháng 11 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch và tỷ lệ chất thải rắn ở đô 

thị được thu gom xử lý trên địa bàn thành phố tháng 10/2021 

 

Thực hiện Công văn số 1786/SXD-HTKT&VLXD ngày 13/10/2021 của 

Sở Xây dựng Lạng Sơn v/v báo cáo tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước 

sạch và tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý. Qua rà soát UBND thành 

phố báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

1. Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch 

- Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch (%): 99%. 

- Dân số đô thị được sử dụng nước sạch (người): 104.794 người. 

- Tổng dân số khu vực đô thị (người): 105.852 người. 

2. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom và xử lý: 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (%): 97,22 %. 

- Tổng khối lượng chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý (tấn/ngày): 

105 tấn/ngày. 

- Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của địa phương 

(tấn/ngày): 108 tấn/ngày. 

(có biểu chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo số liệu về tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước 

sạch và tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý trên địa bàn thành phố 

tháng 10/2021 gửi Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Xây dựng (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng QLĐT, TNMT; 

- C, PCPV, CV; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quốc Minh 
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