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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH  LẠNG SƠN 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

 chuyên đề xem xét đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 04/9/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 

cuộc họp chuyên đề để xem xét đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, 

ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, 

UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, các doanh nghiệp thuộc Chi hội 

Doanh nghiệp môi trường, Văn phòng UBND tỉnh. 

Sau khi nghe Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh báo cáo, ý kiến của các thành phần 

dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

 1. Công tác vệ sinh môi trường là công việc hết sức quan trọng, có tác động 

trực tiếp đến sức khoẻ của cộng đồng dân cư, cảnh quan và không gian sống của 

người dân. UBND tỉnh đánh giáo cao, ghi nhận và biểu dương 14 doanh nghiệp, 

hợp tác xã hoạt động dịch vụ vệ sinh môi trường đã dũng cảm, tiên phong đi đầu, 

bỏ ra nhiều công sức để duy trì môi trường sạch đẹp tại các huyện, thành phố, tạo 

công ăn, việc làm cho người lao động, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cho 

người dân, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh trong 

thời gian qua.  

 Quan điểm chỉ đạo nhất quán của UBND tỉnh là chi ngân sách nhà nước cho 

hoạt động dịch vụ công ích thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh 

môi trường phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật 

Đầu tư công, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan; các doanh nghiệp, 

hợp tác xã cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường phải thực hiện theo cơ chế thị 

trường, cạnh tranh bình đẳng; đồng thời khuyến khích thực hiện mạnh mẽ xã hội 

hoá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh, cần có sự đóng góp của doanh 

nghiệp, của người dân, các tổ chức và các chủ thể xả thải trực tiếp ra môi trường. 

 2. Giải quyết các nội dung đề nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: 

 - Về đề nghị  điều chỉnh đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh: Quốc hội đã có Nghị quyết về áp 

dụng thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 kéo dài 

đến hết năm 2021 và Quyết định 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 
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vẫn đang có hiệu lực thi hành, chưa được sửa đổi, thay thế; do vậy 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 theo quy định tại Quyết định 1515/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của 

UBND tỉnh trước mắt chưa có đủ căn cứ để xem xét điều chỉnh. Thống nhất tiếp tục 

thực hiện Quyết định 1515/QĐ-UBND của UBND tỉnh trong năm 2021 để đảm bảo 

tính ổn định và phù hợp khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh. 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, trình UBND tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển 

rác thải và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh sau khi Bộ Xây dựng ban 

hành định mức dự toán duy trì một số dịch vụ công ích đô thị thay thế định mức tại 

Quyết định 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 để áp dụng cho thời kỳ ổn đinh ngân   

sách mới sau năm 2021.  

 - Về đề nghị vay vốn ưu đãi: doanh nghiệp cần chủ động thực hiện theo chính 

sách, pháp luật hiện hành về vay vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 

chính quyền tỉnh không có thẩm quyền can thiệp đối với các hoạt động tín dụng. 

 Yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện thanh toán kịp thời cho các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường theo hợp đồng đã ký kết 

để giảm áp lực về nguồn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã. 

 - Về đề nghị cho doanh nghiệp thuê đất để làm trụ sở, địa điểm tập kết thu 

gom rác thải: nhất trí về chủ trương giải quyết đề xuất của các doanh nghiệp. Nhà 

nước sẽ quy hoạch các quỹ đất phục vụ cho mục đích trên. Tuy nhiên hiện nay quỹ 

đất sạch của Nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng được ngay nhu cầu, do vậy đề 

nghị các doanh nghiệp cần chủ động nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phù 

hợp với quy hoạch của Nhà nước để thực hiện các mục đích trên. 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực 

hiện nghiên cứu và quy hoạch các địa điểm tập kết, thu gom rác thải tại từng địa 

bàn cụ thể để thực hiện tốt công tác phân loại, xử lý rác thải bước 1. 

 - Về đề nghị cho tạm ứng kinh phí theo hợp đồng đã ký kết: giao Sở Tài 

chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các huyện, thành phố 

khi ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường với các doanh nghiệp cần bổ 

sung nội dung tạm ứng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

 - Thống nhất từ năm 2021 trở đi vẫn tiếp tục tổ chức đấu thầu để lựa chọn 

doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa 

bàn các huyện, thành phố. 

- Về đề nghị điều chỉnh thời gian nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp: các doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật. 

- Về đề nghị hỗ trợ kinh phí thu gom, xử lý rác thải tại các xã, mua sắm 

trang thiết bị: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh cơ chế, chính 

sách hỗ trợ một phần kinh phí phù hợp từ ngân sách nhà nước thực hiện thu gom 
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rác thải tại các xã, phần còn lại cần phải thực hiện theo hướng xã hội hóa. Hoàn 

thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2020. 

- Về đề nghị kéo dài thời gian hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh môi 

trường: Đồng ý với đề xuất của các doanh nghiệp, cụ thể: riêng năm 2021 sẽ thực 

hiện hợp đồng 01 năm do là năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách như đã nêu 

trên; từ năm 2022 trở đi sẽ thực hiện hợp đồng ổn định 04 - 5 năm (phù hợp với 

thời kỳ ổn định ngân sách mới); thực hiện theo hình thức hợp đồng trọn gói. 

- Về đề nghị áp dụng công nghệ mới để xử lý rác thải: nội dung này là rất 

cần thiết. Hiện nay UBND tỉnh đang quan tâm và xem xét đề xuất của một số 

doanh nghiệp môi trường trong và ngoài nước về sử dụng công nghệ cao xử lý rác 

thải trên địa bàn tỉnh. 

- Về kiến nghị bổ sung một số chi phí chưa được kết cấu vào đơn giá thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải: giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính cập nhật đầy đủ chi phí vào đơn giá mới, trường hợp không có đủ căn cứ để 

đưa vào đơn giá thì đề xuất UBND tỉnh có cơ chế chính sách riêng để đảm bảo bù 

đắp chi phí hợp lý do doanh nghiệp đã bỏ ra. 

-  Về nội dung xác nhận khối lượng rác thải tại các huyện chưa đồng nhất: 

Giao Sở Tài chính kiểm tra cụ thể các quy trình, quy định chung, thống nhất với 

các huyện, thành phố xác nhận khối lượng rác thải theo một quy trình đồng nhất, 

đảm bảo chặt chẽ, chính xác.  

- Về đề nghị chốt khối lượng rác thải vào thời điểm cuối năm: Hiện nay trên 

địa bàn các huyện, thành phố vẫn đang triển khai thực hiện việc chốt khối lượng 

rác thải vào thời điểm cuối năm. 

- Đối với đề nghị thanh toán chi phí vận chuyển đối với các trường hợp có 

quãng đường vượt khoảng cách theo định mức hiện nay: giao Sở Xây dựng tổng 

hợp, bổ sung vào đơn giá mới cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh. 

- Về phản ánh việc cắt giảm đơn giá: các doanh nghiệp phải xem xét kỹ hồ 

sơ yêu cầu khi tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, nếu đã 

trúng thầu phải thực hiện theo hợp đồng đã ký. Trường hợp có phát sinh thêm khối 

lượng rác phải thu gom, vận chuyển thực sự hợp lý, UBND các huyện, thành phố 

có trách nhiệm thỏa thuận, tính đủ cho doanh nghiệp./. 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở:TC, XD, KH&ĐT, TN&MT; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Chi hội doanh nghiệp môi trường; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LTH). 

  TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều  
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