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BÁO CÁO 

Việc triển khai, áp dụng định mức dự toán thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 887/SXD-HTKT&VLXD ngày 24/5/2022 của Sở 

Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo việc triển khai, áp dụng định mức dự 

toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, UBND huyện Báo 

cáo cụ thể như sau: 

1. Việc triển khai, áp dụng định mức dự toán thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô 

thị;  Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

Công bố bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị; quy định định mức tỷ lệ chi phí 

quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và một số hệ số để 

xác định chi phí tiền lương trong giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4242/QĐ-UBND ngày 

28/10/2021 của UBND huyện Đình Lập 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 huyện Đình 

Lập giai đoạn 2022-2025;  

Trên cơ sở Thông báo số 714/TB-UBND ngày 11/12/2021 Thông báo kết 

luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 06/12/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 3741/STC-QLGCS&DN ngày 17/12/2021 của Sở 

Tài chính về việc thẩm định dự toán kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác 

thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị huyện Đình Lập năm 2022, UBND 

huyện đã đặt hàng dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đô thị từ tháng 

01 đến tháng 02 năm 2022; Đặt hàng dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị từ tháng 

01/2022 đến hết tháng 12/2022; Đấu thầu vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt đô thị từ tháng 3/2022 đến hết tháng 12 năm 2022. 

2. Khó khăn, vướng mắc 

- Qua triển khai thực hiện cho thấy đấu thầu đối với dịch vụ vệ sinh môi 

trường không đơn thuần như đấu thầu các gói thầu xây dựng cơ bản, gói thầu 

mua sắm hàng hóa và dịch vụ công ích khác (đơn vị sau khi trúng thầu sẽ thực 
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hiện toàn bộ dự án); ở đây lại là đấu thầu theo giai đoạn, đặc thù của công tác vệ 

sinh môi trường các đơn vị phải đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, phương tiện 

vận chuyển (xe chuyên dùng) và công cụ, dụng cụ để phục vụ công tác và bố trí 

nhân công thực hiện, để đảm bảo cho các đơn vị trúng thầu thực hiện ổn định và 

bù đắp các khoản chi phí đã đầu tư.  

Từ thực tiễn nêu trên, lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải có đặc 

thù như vậy nên đề nghị cơ quan chức năng xem xét cho thực hiện theo Nghị 

định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, quy định giao nhiệm vụ, 

đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên. 

 - Đầu năm 2022 cho đến nay, bên cạnh những khó khăn vẫn còn kéo dài 

của dịch bệnh Covid.19 thì một vấn đề vô cùng nổi cộm đang được quan tâm 

đặc biệt đó là thị trường giá xăng, dầu đang ngày một tăng cao đột biến, gây rất 

nhiều khó khăn về mặt kinh tế cho các doanh nghiệp thuộc Chi hội doanh 

nghiệp môi trường (liên quan đến chi phí vận chuyển rác). Khó khăn này lại liên 

quan đến thực hiện cơ chế đấu thầu đối với doanh nghiệp lĩnh vực môi trường, 

nên rất cần cơ quan có chức năng xem xét cơ chế giải quyết tháo gỡ khó khăn 

này. 

 3. Đề xuất, kiến nghị 

 - Xem xét cho phép thực hiện đặt hàng (Không tổ chức đấu thầu) đối với 

Lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP 

ngày 10/4/2019 của Chính phủ. 

 - Xem xét điều chỉnh đơn giá một số mã công việc tại Quyết định số 

1983/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn Công bố bộ Đơn 

giá dịch vụ công ích đô thị; quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong 

dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và một số hệ số để xác định chi phí tiền 

lương trong giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do tình hình 

giá xăng, dầu lên cao. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:              
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH; KTHT; TNMT; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Thanh Đạm 
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