
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TTr-STNMT 
    

           Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2022 
 

TỜ TRÌNH  

Về việc phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí 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 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 1216/2012/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất 

thải rắn năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; 

Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 25/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về quản lý chất thải rắn để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

phòng, chống chất thải nhựa giai đoạn 2021-2015”; 

Căn cứ Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Thông báo số 357/TB-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc kết luận giao bàn Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 28/6/2021, 
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trong đó: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung nghiên cứu phạm vi thí 

điểm tại các siêu thị, trung tâm thương mại, các điểm chợ dân sinh, khu phố trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn để có thêm dữ liệu đánh giá (vì thực tế việc khuyến 

khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thu gom, phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại các hộ gia đình mới là vấn đề đáng quan tâm và khó xử lý 

nhất cần nghiên cứu giải quyết)... 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu bổ sung phạm vi thí điểm tại 

các siêu thị, trung tâm thương mại, các điểm chợ dân sinh, khu phố trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn và xây dựng đề cương, dự toán kinh phí 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 (sau đây gọi là Đề án); xin ý 

kiến thẩm định kinh phí thực hiện Đề án và ý kiến góp ý của các các cơ quan 

liên quan. Trên cơ sở kết quả thẩm định kinh phí của Sở Tài chính (Công văn số 

1537/STC-QLGCS&DN ngày 22/6/2022) và ý kiến của các cơ quan: Công an 

tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND phường Vĩnh 

Trại; Công ty TNHH Huy Hoàng (Đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn); Sở Giáo dục và Đào tạo không có văn bản gửi góp 

ý (Có Phụ lục tổng hợp ý kiến góp ý kèm theo); Sở Tài nguyên và Môi trường 

tiếp thu, hoàn thiện Đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Đề án. 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề 

án với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên 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. 

2. Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

3. Cơ quan thực hiện: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

4. Thời gian thực hiện: 12 tháng, kể từ ngày phê duyệt Đề án. 

5. Địa điểm thực hiện: Thí điểm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

6. Phạm vi thực hiện: Tại 45 điểm trường học, 09 siêu thị, 02 trung tâm 

thương mại, 05 điểm chợ, 77 nhà hàng phục vụ ăn uống và 01 phường Vĩnh Trại 

(gồm 10 khối phố: Khối 1, khối 2, khối 3, khối 4, khối 5, khối 6, khối 7, khối 8, 

khối 9 và khối 11). 

7. Mục tiêu của Đề án: 

a) Mục tiêu chung 

Tuyên truyền, triển khai thí điểm mô hình thu gom, phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, nâng cao nhận 

thức cộng đồng, thay đổi hành vi, thói quen, suy nghĩ việc phân loại CTRSH tại 

nguồn, hướng tới nhân rộng mô hình tại các địa phương đặc thù tương tự khác, 

đáp ứng yêu cầu của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

b) Mục tiêu cụ thể  

- Xây dựng mô hình phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn phù hợp với đặc thù các nguồn phát sinh. 
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- Xây dựng sổ tay hướng dẫn, tài liệu tập huấn, tuyên truyền, phân loại 

CTRSH tại nguồn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn phục vụ cho các đối tượng 

được triển khai thí điểm. 

- Triển khai thí điểm phân loại CTRSH tại nguồn ở các vị trí nghiên cứu 

của Đề án. 

- Đánh giá, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả mô hình và các nội dung 

nhân rộng cho các xã, huyện khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

8. Yêu cầu của Đề án 

- Các số liệu điều tra được cập nhật có đủ độ chính xác và tin cậy. 

- Số liệu dự báo nguồn và tổng lượng phát thải CTRSH dựa trên các quy 

định và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Lạng Sơn, 

theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

- Xác định vị trí và quy mô các điểm thu gom, tuyến vận chuyển và cơ sở 

xử lý CTRSH được thực hiện trên cơ sở hiện trạng và dự báo khối lượng 

CTRSH, xem xét tính phù hợp về kinh tế, xã hội và môi trường của các cơ sở xử 

lý CTRSH đang tồn tại, từ đó đề xuất các cơ sở phải đóng cửa, di dời; các cơ sở 

tiếp tục tồn tại nhưng phải cải tạo, nâng cấp và các cơ sở sẽ phải xây dựng mới. 

- Xác định phương thức thu gom, xử lý CTRSH phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, xã hội của thành phố Lạng Sơn nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói 

chung trên cơ sở phân tích khối lượng, thành phần và tính chất của CTRSH. 

- Xây dựng kế hoạch và nguồn lực nhằm tiến hành triển khai tuyên truyền, 

triển khai mô hình thí điểm phân loại CTRSH trên cơ sở phân công trách nhiệm 

rõ ràng và đẩy mạnh xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH, 

đồng thời tiến hành thu phí thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định đối với 

chất thải rắn theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”. 

9. Nội dung thực hiện 

a) Xây dựng thuyết minh đề án và dự toán kinh phí thực hiện Đề án. 

b) Nghiên cứu tổng quan, xây dựng mô hình phân loại chất thải sinh hoạt 

tại nguồn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Khảo sát thu thập thông tin dữ liệu xây dựng mô hình phân loại CTRSH 

tại nguồn. 

- Xây dựng các chuyên đề tổng quan và mô hình phân loại CTRSH tại 

nguồn. 

c) Xây dựng Sổ tay hướng dẫn, tài liệu tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn 

thu gom phân loại CTRSH tại nguồn phục vụ cho các đối tượng triển khai thí 

điểm: 

- Khảo sát thu thập thông tin dữ liệu xây dựng sổ tay hướng dẫn tài liệu 

tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thu gom, phân loại CTRSH tại nguồn. 

- Xây dựng Sổ tay hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn. 

- Hội thảo góp ý hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền. 

- In ấn và phát hành Sổ tay hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền.  
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d) Triển khai thí điểm mô hình phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn: 

- Tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và phổ biến, 

hướng dẫn thu gom, phân loại CTRSH tại nguồn cho các điểm (gồm 20 cuộc tập 

huấn cho 3 nhóm đối tượng). 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến thông qua phương tiện thông tin đài 

phát thanh và cổng thông tin điện tử địa phương, đài truyền hình.  

- Cung cấp các thiết bị thu gom, phân loại rác tại nguồn.  

- Hướng dẫn phân loại CTRSH tại nguồn cho các đối tượng triển khai thí 

điểm, tập trung cho các hộ gia đình phường Vĩnh Trại. 

- Kiểm tra quá trình thực hiện mô hình tại các điểm nghiên cứu. 

đ) Đánh giá kết quả thực hiện mô hình phân loại CTRSH tại nguồn, đề 

xuất giải pháp thực hiện hiệu quả mô hình và nội dung nhân rộng cho các địa 

phương đặc thù tương tự: 

- Đánh giá hiệu quả đề án và xây dựng báo cáo tổng kết. 

- Hội thảo tổng kết Đề án. 

e) Xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Đề án. 

10. Sản phẩm giao nộp:  

a) Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật phân loại CTRSH tại nguồn. 

b) Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phân loại CTRSH tại 

nguồn. 

c) Báo cáo tình hình thực hiện triển khai mô hình thu gom, phân loại 

CTRSH tại nguồn. 

d) Báo cáo tổng kết Đề án. 

11. Tổng mức đầu tư Đề án 

Tổng kinh phí thực hiện: 5.127.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, một 

trăm hai mươi bảy triệu đồng), cụ thể như sau: 
 

STT Nội dung công việc 
Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

A 
PHẦN CHI PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(I+II+III+IV) 
1.526.761.677 

Làm tròn 

1.527.000.000 

I CHI PHÍ LẬP ĐỀ ÁN 5.000.000 
 

II CHI PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 311.634.177 
 

2.1 Chi phí nhân công trực tiếp 263.372.177 
 

2.2 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về 

phân loại, thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn 

23.262.000 
 

2.3 Chi phí quản lý chung 25.000.000 
 

III CHI PHÍ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ ÁN 10.000.000 
 

IV CHI PHÍ KHÁC 1.200.127.500 
 

4.1 Chi phí Hội thảo 48.980.000 
 

4.2 Chi phí khảo sát và triển khai mô hình 98.080.000 
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STT Nội dung công việc 
Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

4.3 Chi phí tập huấn, tuyên truyền 204.780.000 
 

4.4 Chi phí hỗ trợ dụng cụ, thiết bị thu gom 576.500.000 
 

4.5 

Chi phí mô hình “Ngôi nhà thân thiện - Ngôi nhà 

kế hoạch nhỏ” tại 45 trường học trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn 

75.600.000 
 

4.6 

Chi khác (chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ 

sơ dự thầu, in ấn, phát hành sổ tay hướng dẫn, tài 

liệu tuyên truyền, pano, áp phích, băng zon, tờ 

rơi,...). 

196.187.500 
 

B 

PHẦN CHI PHÍ CỦA ĐƠN VỊ THU GOM 

VÀ VẬN CHUYỂN XỬ LÝ CHẤT THẢI 

RẮN SINH HOẠT (I+II) 

3.600.000.000 
 

I 

Xe chở chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại, 

5 tấn/xe: 03 xe, 3 màu tương ứng để thu 3 loại 

chất thải rắn sinh hoạt được phân loại. 
2.100.000.000 

 

II 
Cabin đón rác tại khu phường Vĩnh Trại (dự 

kiến) 01 cabin 500 /hộ x 5000 hộ = 10 cabin 
1.500.000.000 

 

 TỔNG CỘNG (A+B) 5.126.761.677  

 
TỔNG CỘNG (LÀM TRÒN) 5.127.000.000 

 
12. Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2022 và nguồn 

xã hội hóa (Đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn). Trong đó:  

- Kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường 1.527.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Một tỷ, năm trăm hai mươi bảy triệu đồng), thực hiện các công việc bao 

gồm: lập đề án, nhân công xây dựng các báo cáo thành phần, quản lý thực hiện 

đề án, xây dựng báo cáo tổng kết, hội thảo, tập huấn tuyên truyền, triển khai thí 

điểm, photo, in ấn và chi khác; xây dựng Ngôi nhà thân thiện - Ngôi nhà kế 

hoạch nhỏ tại các điểm trường học; cung cấp hỗ trợ các thùng rác và bao bì đựng 

rác cấp cho các hộ dân phường Vĩnh Trại. 

- Kinh phí từ nguồn xã hội hóa (Đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn): 3.600.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm triệu đồng), thực hiện hỗ trợ 03 xe chuyên dụng với 

03 màu khác nhau, loại 5 tấn để chở rác sau khi đã được phân loại và hỗ trợ 10 

Cabin đón rác đặt tại 10 khối của phường Vĩnh Trại. 

(Có Đề cương và dự toán kinh phí chi tiết kèm theo) 

13. Tổ chức thực hiện 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.  

( Có Đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Đề án; các văn bản tham gia 

đóng góp ý kiến của các cơ quan có liên quan; bảng tổng hợp giải trình tiếp thu 

ý kiến đóng góp xây dựng đề cương và dự toán Đề án; dự thảo Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án gửi kèm theo trên Hệ thống 

VNPT-iOffice). 
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Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- Các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Tỉnh đoàn;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Kế hoạch-Tài chính; 

- TT CNTT Tài nguyên và Môi trường; 

- Văn phòng Sở; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Công ty TNHH Huy Hoàng; 

- Lưu: VT, BVMT (05bản). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

                   

 

 Nguyễn Hữu Trực 
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