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Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

 

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 huyện, thành phố, UBND 

huyện Đình Lập cung cấp thông tin như sau: 

1. Thực trạng quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại địa 

phương năm 2021 và ước tính đến thời điểm 6 tháng đầu năm 2022 

- 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: Địa bàn 

đã triển khai dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

phạm vi 03/12 đơn vị xã, thị trấn. Rác thải sinh hoạt sau khi thu gom được vận 

chuyển đến Bãi xử lý tại thôn Bình Chương I, xã Đình Lập xử lý bằng phương 

pháp đốt theo công nghệ hiện đại và biện pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Nguồn 

kinh phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay 

chủ yếu là ngân sách nhà nước. 

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 5.291,615 5.132,867 
Đốt, chôn lấp 

HVS 

6 tháng đầu 

năm 2022 
3.752,577 3.640,0 

Đốt, chôn lấp 

HVS 

- Thông tin về công tác đấu thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn: Thực hiện 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 và căn cứ các văn bản hướng dẫn 

thực hiện, UBND huyện đã thực hiện công tác đặt hàng, đấu thầu dịch vụ thu 

gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong 2 tháng đầu năm và giai đoạn từ 

01/3/2022-31/12/2022 trên địa bàn đảm bảo tính công khai, minh bạch và theo 

quy định. 

- Công tác kiểm tra, nghiệm thu khối lượng CTRSH xử lý theo quy định: 

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn (địa 

bàn có triển khai dịch vụ) thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, 
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vận chuyển, xử lý rác thải do công ty TNHH MTV Áo Xanh thực hiện, định kỳ 

hàng tháng lấy ý kiến nhận xét của các khu dân cư để đánh giá hiệu quả công tác 

thu gom, vận chuyển, làm cơ sở để xem xét, nghiệm thu, thanh toán chi phí thực 

hiện. 

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

tháng đầu năm 2022: 

Năm 2021: 3.826.212.000đ 

Ứơc thực hiện 6 tháng đầu năm 2022: 2.421.062.000đ (trong đó đã thanh 

toán 1.210.531.000đ). 

2. Danh sách các cơ sở hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý 

CTRSH tại địa phương đến thời điểm báo cáo 

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 

(thông tin về 

thủ tục môi 

trường) 

Ghi chú 
(trường hợp xử lý 

rác bằng lò đốt 

bổ sung nội dung 

ghi chú công suất 

lò đốt; bãi rác... 
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Công ty 

TNHH 

MTV Áo 

Xanh 

Khu 8, 

TT Đình 

Lập, 

huyện 

Đình 

Lập 

- Phạm vi: TT Đình 

Lập, TT NT Thái 

Bình và xã Đình Lập. 

- Công nghệ xử lý: lò 

đốt theo công nghệ 

hiện đại. 

- Từ tháng 

6/2014 

 

 

- Từ năm 

2021 

ĐTM 
Công suất lò đốt 

1.000kg/h 

3. Các tồn tại, khó khăn vướng mắc hiện nay  

Công ty TNHH MTV Áo Xanh đã thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

bằng công nghệ lò đốt T-Tech CNC-1000 từ năm 2021, UBND huyện Đình Lập 

cũng đã xây dựng đơn giá và trình Sở Xây dựng thẩm định. Tuy nhiên đến nay, 

đơn giá theo công nghệ lò đốt vẫn chưa được phê duyệt, nên UBND huyện tạm 

thanh toán theo đơn giá xử lý như áp dụng tại huyện Chi Lăng. 

UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, 

tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
 


		2022-05-31T08:58:30+0700


		2022-05-31T14:30:40+0700


		2022-05-31T14:30:40+0700


		2022-05-31T14:30:40+0700




