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Số:         /UBND-KT 

V/v tăng cường công tác quản 

lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

nguồn kinh phí nhà nước để xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:   

 

 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

  chính trị - xã hội; 

- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 

  Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND các huyện, thành phố.  

 

Trong thời gian qua công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh đã được UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả, 

đảm bảo môi trường đô thị ngày một xanh - sạch - đẹp hơn. Công tác thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã dần được đầu tư trang thiết bị, 

phương tiện thu gom; hệ thống xử lý nước rỉ rác đã đầu tư, xây dựng và vận 

hành cơ bản đảm bảo theo quy định. Theo số liệu báo cáo của các huyện, thành 

phố khối lượng rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý năm 2021 

khoảng 109.852 tấn, 6 tháng đầu năm 2022 ước khoảng 56.865 tấn; có 13 đơn vị 

hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các 

huyện, thành phố; việc kiểm tra, nghiệm thu chất lượng thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt được UBND các huyện, thành phố giao cho Phòng Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp với phòng ban liên quan kiểm tra, giám sát 

thường xuyên và đột xuất; công tác kiểm tra, nghiệm thu khối lượng chất thải 

rắn sinh hoạt xử lý được xác định qua trạm cân tại bãi rác; tổng kinh phí thực 

hiện cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh năm 2021 trên 96 tỷ đồng; ước tổng kinh phí thực hiện 6 tháng đầu năm 

2022 trên 51 tỷ đồng.  

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh 

phí nhà nước để xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND 

tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Sở Tài chính 

- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực 

hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh với nguyên tắc Nhà nước chỉ hỗ trợ việc xử lý rác của khu vực đô thị bằng 

nguồn kiến thiết thị chính, sự nghiệp môi trường, khu vực nông thôn cần phải 

tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, gắn với phong trào xây dựng nông thôn 

mới, xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, thực hiện xã hội hóa việc 
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thu gom, vận chuyển, xử lý rác; không sử dụng ngân sách nhà nước để chi cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã làm dịch vụ môi trường tràn lan ở khu vực nông thôn. 

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết 

toán các khoản thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường; kinh phí thực hiện dịch vụ 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên địa bàn tỉnh; tổ 

chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định dự toán kinh phí 

dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên 

địa bàn tỉnh, đồng thời thông báo kết quả thẩm định để UBND các huyện, thành 

phố tổ chức triển khai thực hiện đấu thầu/đặt hàng theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ 

môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, triển khai thí 

điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn. 

- Phối hợp với Sở Tài chính hằng năm rà soát nguồn kinh phí sự nghiệp 

môi trường để thực hiện phân bổ, hỗ trợ cho công tác thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 

- Thanh tra, kiểm tra các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

sinh hoạt trên địa bàn, để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

quy định. 

3. Sở Xây dựng 

- Chủ trì, hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng dự án xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

- Tổ chức thẩm định quy hoạch xây dựng, thẩm định dự án, cấp giấy phép 

xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt theo thẩm quyền. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt sử dụng nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.  

- Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt đầu tư 

vốn ngoài ngân sách nhà nước, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định.  

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn đầu tư công cho các dự án 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc đối tượng sử dụng vốn đầu tư công theo quy 

định của pháp luật về đầu tư công; tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư dự án sử 

dụng vốn đầu tư công theo quy định. 
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5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - 

xã hội 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp tham gia các hoạt 

động bảo vệ môi trường, tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và Nhân 

dân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý chất thải nói chung và chất 

thải rắn sinh hoạt nói riêng; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo 

vệ môi trường đối với hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của 

pháp luật.  

6. UBND các huyện, thành phố 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi 

trường nói chung, quản lý chất thải sinh hoạt nói riêng trên địa bàn quản lý.  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền vận động người 

dân thực hiện thu gom, phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất 

thải rắn trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phân loại chất thải sinh 

hoạt tại nguồn; bố trí điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt; giữ gìn vệ sinh môi 

trường trên địa bàn; vận động nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường 

trong hương ước; hướng dẫn việc đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào đánh 

giá thôn, làng, bản, khu dân cư và gia đình văn hóa; quản lý hoạt động của thôn, 

làng, bản, tổ dân phố và tổ chức tự quản về giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ 

môi trường trên địa bàn. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải trên địa bàn, phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc hình thành các bãi 

chôn lấp tự phát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.  

- Tổ chức đấu thầu, giao nhiệm vụ, đặt hàng lựa chọn đơn vị cung ứng 

dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn theo quy 

định của pháp luật và phù hợp với thực tế tại địa phương. 

- Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng vệ 

sinh, nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện của các cơ sở thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa 

bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; Phòng TH-NC, 

Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NNT).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh  
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