ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 549 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 3 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án
Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định
số 106/BC-SKHĐT ngày 15/3/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy
tái chế, xử lý chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn như sau:
1. Tên dự án: Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn.
2. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn sinh
hoạt nhằm thu gom, phân loại và xử lý các loại rác thải sinh hoạt, chất thải rắn
nguy hại, thu gom và vận chuyển chất thải không độc hại, thu gom và vận
chuyển chất thải độc hại, xử lý các công trình, cơ sở gây ô nhiễm môi trường.
3. Địa điểm: Thôn Quảng Trung 2, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn.
4. Nhu cầu diện tích đất sử dụng khoảng 7,38 ha.
5. Quy mô, công suất: Nhà máy tái chế, xử lý, thiêu hủy đốt 150 - 300
tấn/ngày/đêm (chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường).
6. Tổng vốn đầu tư: 98,23 tỷ đồng.
7. Nhà đầu tư trúng thầu: Liên danh Công ty TNHH MTV Công nghệ Tài
nguyên môi trường Gia Linh và Công ty TNHH Môi trường Bắc Kạn.
8. Thời gian khởi công, hoàn thành dự án:
- Giai đoạn 01: Năm 2019 - 2020.
- Giai đoạn 02: Sau khi giai đoạn 01 đi vào hoạt động ổn định.

9. Đề xuất giá dịch vụ dự kiến:
- Giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt dự kiến: Khoảng 370.000 - 470.000
đồng/tấn (sử dụng vốn Ngân sách nhà nước).
- Giá xử lý chất thải công nghiệp thông thường: Xây dựng đơn giá theo
quy định và thực tế (không sử dụng vốn Ngân sách nhà nước).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
tham mưu UBND tỉnh xây dựng đơn giá dịch vụ xử lý chất thải công nghiệp
thông thường áp dụng đối với dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện
hành, làm cơ sở để thực hiện việc đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
2. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan
thực hiện các công việc tiếp theo của dự án và đăng tải thông tin về kết quả lựa
chọn Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu
tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài
chính, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Liên danh Công ty TNHH MTV
Công nghệ Tài nguyên môi trường Gia Linh và Công ty TNHH Môi trường Bắc
Kạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh,
các phòng: KTTH, KTN, TH, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (NNT).
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