UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 09

Số: 3659 /VP-KT

tháng 98 năm 2020

V/v triển khai công tác thu gom, vận
chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất
thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn, giai đoạn từ năm 2021-2025

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài nguyên và Môi trường;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
Xem xét Báo cáo số 340/BC-STC ngày 17/8/2020 của Sở Tài chính về việc
đề xuất triển khai công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất
thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn từ năm 2021 - 2025, đồng
chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính đối với phương án thực hiện công
tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại Báo cáo trên, cụ thể:
a) Về phương thức thực hiện
- Đối với công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: tiếp tục thực
hiện theo phương thức đấu thầu cung ứng dịch vụ công ích và chia làm 2 giai
đoạn thực hiện như sau:
+ Giai đoạn 1: thời gian thực hiện từ 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021
(01 năm).
+ Giai đoạn 2: thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến ngày
31/12/2025 (04 năm).
- Đối với công tác xử lý chất thải rắn đô thị: thực hiện theo phương thức
thức đặt hàng, bao gồm xử lý rác thải bằng hình thức chôn lấp và xử lý bằng
công nghệ lò đốt. Hình thức thực thiện: hợp đồng hàng năm.
- Về kinh phí thực hiện: ngân sách tỉnh giao dự toán kinh phí sự nghiệp
môi trường cho các huyện, thành phố theo thời kỳ ổn định ngân sách 2017 2020 và thời kỳ ổn định tiếp theo. UBND các huyện, thành phố căn cứ trên cơ
sở thực tế, yêu cầu công tác vệ sinh môi trường tại địa bàn, khả năng đảm bảo
ngân sách (gồm các nguồn lực tài chính: nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh,
nguồn thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường, ngân sách các huyện, thành phố cân
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đối, xã hội hóa trong các tổ chức, cá nhân…) để triển khai thực hiện đúng
quy định.
b) Về đơn giá
- Năm 2021: tiếp tục áp dụng đơn giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh
hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị tại các Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành
gồm: Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 18/8/2017; Quyết định số 2067/QĐUBND ngày 08/11/2017; Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 07/02/2018; Quyết
định số 273/QĐ-UBND ngày 31/01/2019.
- Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025: giao Sở Xây dựng chủ trì, tham
mưu cho 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 (thay thế các Quyết định: số 1515/QĐUBND ngày 18/8/2017; số 2067/QĐ-UBND ngày 08/11/2017; số 316/QĐUBND ngày 07/02/2018; số 273/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh),
trình UBND tỉnh ban hành Quyết định trong quý I/2021, áp dụng thực hiện từ
ngày 01/01/2022 để làm cơ sở xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
theo quy định.
2. Giao trách nhiệm thực hiện xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà
thầu để tổ chức đấu thầu thực hiện dịch vụ công ích năm 2021
a) UBND các huyện, thành phố
- Xây dựng dự toán kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải
sinh hoạt thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, phù hợp với tình
hình thực tế tại địa phương (do năm 2021 là năm kéo dài thời gian ổn định ngân
sách, các chi phí đầu vào của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường
đã có biến động tăng nhiều so với năm 2017 do vậy UBND các huyện, thành
phố cần xem xét không giảm đơn giá và áp dụng các đơn giá theo các Quyết
định của UBND tỉnh khi xây dựng giá gói thầu), gửi Sở Tài chính thẩm định
trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày
15/10/2020.
- Triển khai thực hiện kế hoạch đặt hàng/đấu thầu; thực hiện ký hợp đồng
với đơn vị đặt hàng/trúng thầu hoàn thành trước ngày 25/12/2020 theo đúng
quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và các
quy định hiện hành có liên quan; quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được giao
theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện tạm ứng,
thanh toán kịp thời theo quy định trong phạm vi dự toán được giao.
- Tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, giám sát,
nghiệm thu sản phẩm, khối lượng, chất lượng và giá trị hợp đồng đã ký kết với
đơn vị cung ứng dịch vụ công ích.
- Đối với trường hợp phát sinh khối lượng mới ngoài phạm vi đang thực
hiện thu gom, vận chuyển: Trên cơ sở khối lượng mới phát sinh, UBND huyện,
thành phố lập dự toán phần khối lượng mới phát sinh gửi Sở Tài chính thẩm
định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Trên cơ sở dự toán khối lượng mới
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phát sinh được phê duyệt, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm ký kết hợp
đồng bổ sung với đơn vị thực hiện dịch vụ vệ sinh môi trường.
b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định dự
toán kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của UBND các
huyện, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định. Thời
gian hoàn thành trong tháng 10/2020.
c) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường theo
chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thực hiện.
d) Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện,
thành phố thực hiện kiểm soát, tạm ứng, thanh toán kịp thời kinh phí môi trường
cho các đơn vị theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019
của Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan; hết năm ngân sách xác
nhận số kinh phí thanh toán trong năm của đơn vị sử dụng ngân sách theo
quy định.
đ) Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị chấp hành
nghĩa vụ kê khai, quyết toán, nộp ngân sách; thực hiện các chính sách ưu đãi về
thuế, phí, lệ phí; quản lý sử dụng hóa đơn theo các quy định của pháp luật
hiện hành.
e) Các đơn vị cung ứng dịch vụ công ích có trách nhiệm tổ chức thực hiện
các nội dung công việc đảm bảo chất lượng theo đúng hợp đồng đã ký kết với
UBND các huyện, thành phố.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC;
- Lưu: VT, KT(LTH).
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