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BÁO CÁO 

Kinh phí cho công tác chôn lập rác rác và xử lý 

rác thải từ năm 2017 – tháng 6 năm 2019 

 

 

          Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1751/STC-TCDN ngày 30/8/2019 của Sở Tài 

chính về việc cung cấp số liệu kinh phí cho công tác chôn lấp rác và xử lý chất 

thải sinh hoạt đô thị trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo như 

sau: 

1. Kinh phí chi cho công tác vệ sinh môi trường 

- Theo biên bản nghiệm thu: 705.399.117 đồng 

- Số đã thanh toán cho Doanh nghiệp (Công ty TNHH MTV Áo xanh, địa 

chỉ khu 7 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) số tiền 

705.399.117 đồng. 

- Số còn nợ chưa thanh toán: Không có 

2. Kinh phí chi cho công tác vệ sinh môi trường theo từng năm 

Năm 2017: 44.003.228 đồng 

Năm 2018: 426.090.103 đồng  

6 tháng đầu năm 2019: 235.305.786 đồng 

3. Đánh giá về tình hình kinh phí thực hiện qua các năm 

Kinh phí cho công tác chôn lấp rác và xử lý chất thải sinh hoạt đô thị trên 

địa bàn huyện có xu hướng tăng, năm sau cao hơn năm trước và đặc biệt là năm 

2017 so với năm 2018, nguyên nhân của việc gia tăng kinh phí: 

- Năm 2017: Trên địa bàn huyện áp dụng đơn giá thanh toán cho Doanh 

nghiệp theo theo đơn giá riêng theo Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 

05/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về phê duyệt đơn giá thanh toán vệ sinh 

môi trường đô thị trên địa bàn huyện Đình Lập. Trong đó khối lượng tính theo 

m
3
, đơn giá chôn lập, xử lý nằm chung trong giá thành gồm cả thu gom, vận 

chuyển và xử lý (không tách rời); đơn giá chôn lấp, xử lý theo phương thức giản 

đơn, chủ yếu là chôn lập chưa chú trọng về xử lý. 

- Năm 2018 và năm 2019: Trên địa bàn áp dụng đơn giá thanh toán cho 

Doanh nghiệp theo đơn giá chung (thống nhất toàn tỉnh) theo Quyết định số 

4879, 4880, 4881 của UBND huyện Đình Lập về việc ban hành đơn giá dịch vụ 
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thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn 

thị trấn Đình Lập, TT Nông Trường Thái Bình và xã Đình Lập trên cơ sở quy 

định của Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về Ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử 

lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó chuyển từ hình thức 

nghiệm thu từ “M
3
” sang “Tấn”; đồng thời việc chôn lập, xử lý được áp dụng 

theo định mức, tiêu chuẩn chung thống nhất toàn tỉnh. 

 Đồng thời kinh phí tăng thêm do khối lượng rác thải tăng thêm do ảnh 

hưởng của dân số tăng và việc vở rộng, phát triển của đô thị. 

(Có biểu tổng hợp, biên bản nghiệm thu, chứng từ thanh toán kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Đình Lập về Kinh phí cho công tác 

chôn lập rác rác và xử lý rác thải từ năm 2017 - tháng 6 năm 2019 trên địa bàn 

huyện, đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./. 

 
 Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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