
          
 

Kính gửi:  

 - UBND các phường, xã;  

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; 

- Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố. 
                     

Thực hiện Công văn số 3659/VP-KT ngày 09/9/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh về việc triển khai công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn từ năm 2021-2025; Để chuẩn bị 

cho công tác lập dự toán công tác 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 năm 2022 - 2025, 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau: 

1. UBND các phường, xã: 

- Chủ động kiểm tra, rà soát xác định các khu vực, tuyến đường, vỉa hè 

phát sinh mới trong giai đoạn từ 2022-2025 chưa được thực hiện công tác duy trì 

năm 2020, xem xét mở rộng phạm vi duy trì, xử lý rác thải sinh hoạt đối với 

những khu vực phù hợp.  

- Chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị và Phòng Tài nguyên và 

Môi trường xác định khối lượng tại các cá nhân, đơn vị phát sinh trên địa bàn để 

làm cơ sở xác định mức thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường và đề xuất mở rộng 

địa bàn thu gom, duy trì, xử lý. 

- Báo cáo rà soát gửi UBND thành phố (thông qua phòng Tài nguyên và 

Môi trường) hoàn thành trước ngày 03/9/2021. 

(Có biểu khối lượng chi tiết các tuyến đường đang thực hiện duy trì năm 

2020 và biểu rà soát thống kê, đề xuất phát sinh công việc duy trì giai đoạn 

2022-2025) 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố: 

Tổng hợp hồ sơ của UBND phường, xã gửi đến. Chủ động tham mưu cho 

UBND thành phố xây dựng dự toán trên cơ sở kết quả rà soát nội dung, thành 

phần, khối lượng cần thực hiện công tác đấu thầu thu gom, vận chuyển và thực 

hiện công đoạn đặt hàng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn trong giai đoạn từ 2022-2025. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Số:          /UBND-TNMT 
V/v rà soát, thống kê các tuyến 

đường, phố phát sinh trong công tác 

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 năm 2022 - 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: 

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu trong công tác 

lập dự toán đầu thầu thu gom, vận chuyển và thực hiện công đoạn đặt hàng xử lý 

rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn trong giai đoạn từ 2022-2025 

trình Sở Tài chính thẩm định theo quy định. 

4. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố: 

Chủ trì phối hợp với UBND phường, xã tổ chức thu giá vệ sinh môi 

trường tại các cá nhân, đơn vị phát sinh trên địa bàn.  

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP;  

- C, PCVP, CV; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Đặng Quốc Minh 
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Biểu rà soát thống kê, đề xuất phát sinh công việc duy trì giai đoạn 2022-2025 

 

STT 

Tên 

đường, 

phố 

Điểm 

đầu 

Điểm 

cuối 

Chiều 

dài 

tuyến 

(m) 

Vỉa hè 

– lề 

đường 

(m) 

 

Nội dung (Mã hiệu) 

MT1.02.00 (m2) 

Quét đường (chiều 

dài x 4) 

(m2) 

MT1.02.02 Quét hè 

(chiều dài x rộng x 2) 

 

MT1.03.00  (km)  

Duy trì dải phân cách 

 (km)  

 

MT1.04.00  

Tua vỉa hè (km) 
Ghi chú 

1 
       

 

  

2 
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