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BÁO CÁO  

Công tác lựa chọn nhà thầu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

trên địa bàn huyện Bình Gia năm 2021 

 

                 Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu dịch vụ thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Gia năm 2021. UBND 

huyện Bình Gia đã chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo 

quy định. 

Tuy nhiên, trong quá trình đấu thầu gói thầu số 3 (dịch vụ thu gom, vận 

chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Bình Gia năm 2021) chỉ có 01 nhà 

thầu tham gia. Đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề 

xuất của đơn vị tham gia không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ yêu cầu.  

Theo quy định tại Điều 17, Luật Đấu thầu 2013 thì đây thuộc trường hợp 

hủy thầu. Nên gói thầu số 3: Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn huyện Bình Gia năm 2021chưa lựa chọn được nhà thầu để ký hợp đồng 

thực hiện. Để thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định và thực 

hiện công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thường xuyên, đảm bảo vệ 

sinh môi trường, nhất là trước dịp tết nguyên đán.  

UBND huyện Bình Gia báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nội 

dung như sau. 

1. UBND huyện Bình Gia xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để tổ chức 

công tác đấu thầu lại gói thầu số 3: Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn huyện Bình Gia năm 2021 để thực hiện công tác lựa chọn nhà 

thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn 

hiện hành. Cụ thể: 

- Giá gói thầu số 3: 1.833.524.000 đồng (chi tiết theo biểu đính kèm). 

- Thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 3: 11 tháng. 

- Các nội dung khác thực hiện theo đúng Quyết định số 2329/QĐ-UBND 

ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh. 

2. Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trước, nhất là trước dịp Tết nguyên 

đán. Trong thời gian chờ kết quả đấu thầu lại. UBND huyện Bình Gia xin ý kiến 

UBND tỉnh cho phép thực hiện đặt hàng dịch vụ thu gom rác thải trên địa bàn 

huyện tháng 01 năm 2021 với đơn vị thu gom rác có đủ năng lực thực hiện, thời 



gian thực hiện gói thầu là 01 tháng, giá trị gói thầu là 169.651.000 đồng (chi tiết 

theo biểu đính kèm). 

UBND huyện Bình Gia báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:        
-Như trên; 

-Sở Tài chính; 

-CT, PCT UBND huyện; 

-Phòng TC-KH; 

-Lưu: VT,TNMT 
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