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BÁO CÁO 

Về kiểm tra việc chậm thanh toán kinh phí sự nghiệp môi trường cho 

Công ty TNHH Huy Hoàng tại UBND các huyện, thành phố. 

                                                          

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 899/VP-KTTH ngày 21/03/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn, về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Huy Hoàng. Ngày 

22/3/2018, sở Tài chính đã thành lập 05 đoàn công tác đi kiểm tra tất cả các huyện và 

Thành phố về việc chậm thanh toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018 đối với  

Công ty TNHH Huy Hoàng; tình hình thanh toán kinh phí sự nghiệp môi trường đối với 

các đơn vị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, cũng như những bất 

cập trong quá trình triển khai thực hiện đơn giá vệ sinh môi trường mới của các huyện, 

Thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra tại các đơn vị, sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh như sau: 

I. Những đơn vị đang thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các 

huyện, Thành phố: 

1. Thành phố Lạng Sơn: Hiện tại Công ty TNHH Huy Hoàng là đơn vị thu gom, vận 

chuyển và xử lý rác tại của Thành phố Lạng Sơn. Rác được thu gom và vận chuyển lên bãi 

rác Tân Lang, huyện Văn Lãng để xử lý. 

          2. Huyện Cao Lộc: Hiện nay trên địa bàn huyện Cao Lộc có 3 đơn vị thực hiện gồm: 

Hợp tác xã Đồng Tâm; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và môi trường Công Sơn và Hợp 

tác xã Thành Lộc. Rác của huyện Cao Lộc đều được vận chuyển lên bãi rác Tân Lang để 

xử lý. 

          3. Huyện Văn Lãng: Đơn vị thực hiện là Công Ty TNHH MTV Tâm Đức 

          4. Huyện Tràng Định: Do Công ty TNHH MTV Huy Hoàng Tràng Định thực hiện, 

toàn bộ rác được vận chuyển xuống Bãi rác Tân Lang để xử lý. 

          5. Huyện Chi Lăng: do Công ty TNHH xây dựng Thành Linh, rác được thu gom một 

phần được xử lý tại huyện Chi lăng và một phần được chở lên bãi rác Tân Lang để xử lý. 

          6. Huyện Hữu Lũng: Do hợp tác xã xây dựng Môi trường thực hiện thu gom, vận 

chuyển; một phần rác được xử lý tại huyện và một phần được vận chuyển lên bãi rác Tân 

Lang  xử lý. 

7. Huyện Văn Quan: Đơn vị  thực hiện thu gom và xử lý rác thải là công ty Cổ phần 

Thương mại Dịch vụ Tân Minh. 

8. Huyện Bình Gia: Đơn vị thu gom là Công ty TNHH Huy Hoàng, rác thải sau khi thu 

gom được vận chuyển sang bãi rác Bắc Sơn để xử lý. 

9. Huyện Bắc Sơn: Có 2 đơn vị thực hiện; đơn vị thu gom và vận chuyển rác là Hợp tác xã 

Môi trường và Dịch vụ Thương mại Minh Đức và một đơn vị xử lý rác riêng là Doanh 

nghiệp Tư nhân Thương mại Phúc Lộc. Rác thải sau khi thu gom được xử lý tại bãi rác của 

huyện Bắc Sơn. 

10. Huyện Lộc Bình: Đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải là Hợp tác xã 

Tiến Đạt. 

11. Huyện Đình Lập: Đơn vị  thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải là Công ty 

TNHH MTV Áo Xanh. 

II Nội dung kiểm tra: 



1. Kiểm tra việc phân bổ, giao dự toán, nhập dự toán kinh phí trên hệ thống Tabmis 

và việc thanh toán cho các đơn vị: 

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã tạm giao kinh phí sự nghiệp môi trường cho 

các huyện, Thành phố với tổng số tiền là: 35.185 triệu đồng theo Quyết định 226/QĐ-

UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh. 

(Chi tiết các đơn vị theo biểu 01) 

- Các huyện, thành phố giao dự toán: Trên cơ sở dự toán của UBND tỉnh giao,  Phòng Tài 

chính - Kế hoạch các huyện tham mưu cho UBND phân bổ cho các đơn vị dự toán với số 

kinh phí là: 34.175 triệu đồng (Trong đó huyện Hữu Lũng đã cân đối từ ngân sách huyện 

phân bổ trong dự toán đầu năm cho Phòng Tài nguyên môi trường là 1.070 triệu /2080 

triệu đồng và huyện đã chi trả kịp thời, đầy đủ cho các đơn vị). 

(Chi tiết theo biểu 02) 

2. Kiểm tra công tác tổ chức thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác và việc ký kết 

hợp đồng với các đơn vị dịch vụ: 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn 

của sở Tài chính, UBND các huyện, Thành phố tiếp tục thực hiện theo phương thức đặt 

hàng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hợp 

tác xã. 

- Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 5 đơn vị đã giao cho Phòng Tài nguyên 

môi trường thực hiện công tác ký hợp đồng với các đơn vị thực hiện thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải (gồm, Hữu Lũng, Chi Lăng, Thành phố, Văn Lãng, Bình Gia); 4 đơn vị 

đang giao cho UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện ký hợp đồng với các đơn vị thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải (gồm Tràng định, Bắc Sơn, Đình Lập, Văn Quan); 2 đơn 

vị chưa thực hiện giao cho đơn vị nào (Lộc Bình và Cao Lộc). 

3. Kiểm tra việc phân bổ, giao dự toán, nhập dự toán kinh phí trên hệ thống Tabmis 

và việc thanh toán cho công ty TNHH Huy Hoàng: 

          Hiện nay Công ty TNHH Huy Hoàng đang thực hiện các nội dung liên quan đến 

công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn các huyện, thành phố như sau: 

          -  Thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn. 

          - Thực hiện thu gom, vận chuyển rác trên địa thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia 

          - Việc quản lý, vận hành Bãi xử lý rác Tân Lang: Công ty TNHH Huy Hoàng được 

UBND tỉnh giao cho quản lý và vận hành bãi xử lý rác Tân Lang huyện Văn Lãng. Thực 

hiện theo quy hoạch hiện nay đang thực hiện tiếp nhận và xử lý rác thải của thành phố và 

05 huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Tràng Định, Hữu Lũng và một phần rác của huyện Chi 

Lăng. 

Qua kiểm tra, hầu hết các huyện, thành phố đều không có vướng mắc trong việc phân bổ, 

giao dự toán, nhập dự toán kinh phí trên hệ thống Tabmis cũng như tình trạng chậm thanh 

toán cho các đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường nói chung và Công ty TNHH 

Huy Hoàng nói riêng. Tuy nhiên có 2 đơn vị là Thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc 

trong quá trình thực hiện còn để xảy ra sai sót trong việc nhập Tabmis; chậm ký kết hợp 

đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác với các đơn vị, thiếu chỉ đạo trong việc giải quyết 

thanh toán kinh phí xử lý rác năm 2017 giữa các đơn vị thu gom vận chuyển rác với đơn vị 

xử lý rác là công ty TNHH Huy Hoàng, gây ảnh hưởng đến nguồn kinh phí hoạt động của 

doanh nghiệp. Cụ thể như sau: 

a) Thành phố Lạng Sơn: 

Sai sót trong quá trình nhập dự toán trên hệ thống Tabmis. Tổng kinh phí sự nghiệp môi 

trường được giao 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố là 12.546 triệu đồng; Phòng Tài 

chính - Kế hoạch nhập ngày 12/2/2018: 1.546 triệu đồng/12.546 triệu đồng (thiếu 11.000 

triệu đồng). 



Theo báo cáo của Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố là do lỗi nhập nhầm nên thiếu 

tiền, và sau hơn một tháng (đến ngày 16/3/2017) Phòng Tài chính – kế hoạch Thành phố 

đã nhập tiếp 11.000 triệu đồng. Trách nhiệm thuộc về cán bộ chuyên quản nhập Tabmis và 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. Số kinh phí thanh toán trong tháng 1 cho Công ty 

TNHH Huy Hoàng là 2.577 triệu đồng. 

Việc kiểm tra hồ sơ của Phòng Tài nguyên môi trường cũng như công tác hướng dẫn 

nghiệp vụ đối với Công ty TNHH Huy Hoàng không kỹ nên Công ty phải hoàn chỉnh hồ sơ 

nhiều lần (1 lần chứng từ chưa đủ điều kiện, lần 2 mã hiệu, phiếu nhận xét chưa đầy đủ 

thông tin, lần 3 ký lại hợp đồng). Đến ngày 16/3/2018, khi Phòng Giao dịch Kho bạc nhà 

nước thông tin lại cho Phòng Tài nguyên môi trường số dư kinh phí sự nghiệp môi trường 

trên tài khoản của Phòng Tài nguyên môi trường là 1.466 triệu đồng, không đủ để chi trả 

cho Công ty TNHH Huy Hoàng số tiền: 2.577 triệu đồng, như vậy việc kiểm tra đối chiếu 

kinh phí trên tài khoản do đơn vị mình quản lý cũng không được Phòng Tài nguyên môi 

trường kiểm tra, đối chiếu vì vậy, trách nhiệm thuộc về cán bộ kiểm tra hồ sơ thanh toán và 

chi trả của Phòng Tài nguyên môi trường cho Công ty. 

b) Huyện Cao Lộc: 

- Năm 2017 huyện Cao Lộc có 03 đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện hợp đồng thanh toán 

kinh phí khâu xử lý rác thải với Công ty TNHH Huy Hoàng tại bãi rác Tân Lang, gồm Hợp 

tác xã Đồng Tâm, Công ty Cổ phần ĐTXD&MT Công Sơn, Hợp tác xã Thành Lộc; kinh 

phí các đơn vị này chưa thanh toán cho Công ty Huy Hoàng là  998 triệu đồng. Cụ thể: 

Hợp tác xã Đồng Tâm: 559 triệu đồng; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và môi trường 

Công Sơn: 305 triệu đồng; Hợp tác xã Thành Lộc: 134 triệu đồng. 

          - Đến thời điểm kiểm tra Phòng Tài nguyên môi trường huyện chưa thực hiện ký 

Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác thải trên địa bàn với Doanh nghiệp nào, 

trong khi các đơn vị trước đây vẫn đang thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý 

rác trên địa bàn Huyện. Do vậy chưa có cơ sở để thanh toán kinh phí. 

          c)  Nguyên nhân chậm thanh toán: Nguyên nhân của việc chậm thanh toán cho 

công ty TNHH Huy Hoàng cũng như sai sót nêu trên có cả chủ quan và khách quan, trong 

đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. 

* Nguyên nhân chủ quan: 

- Thành phố Lạng Sơn: Sau khi nhập nhầm số tiền thiếu 11.000 triệu đồng nhưng Phòng 

Tài chính - Kế hoạch thành phố, Phòng Tài nguyên môi trường chưa kịp thời đối chiếu, 

kiểm tra; sau hơn một tháng khi Công ty TNHH Huy Hoàng gửi đầy đủ hồ sơ chứng từ đến 

để làm thủ tục thanh toán thì mới phát hiện ra kinh phí trên tài khoản của Phòng Tài 

nguyên môi trường chưa đủ tiền để thanh toán. Trách nhiệm này thuộc về cá nhân cán bộ 

thực hiện công tác nhập Tabmis, Phòng Tài chính - Kế hoạch và cán bộ theo dõi, đối chiếu 

kinh phí của Phòng Tài nguyên môi trường trong công tác kiểm tra giám sát đối với nguồn 

vốn này. 

- Huyện Cao Lộc: 

+ Năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chưa thực hiện ký Hợp đồng thu 

gom, vận chuyển rác và xử lý rác thải trên địa bàn với Doanh nghiệp nào, trách nhiệm 

chính thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường và trách nhiệm trong công tác phối hợp 

của Phòng Tài chính Kế hoạch. 

+ Hiện nay 3 đơn vị cung ứng dịch vụ nói trên còn nợ Công ty TNHH Huy Hoàng số tiền 

thu gom, vận chuyển hợp đồng với Công ty TNHH Huy Hoàng xử lý rác tại bãi rác Tân 

Lang là 998 triệu đồng (kinh phí của năm 2017). Mặc dù đây là việc tranh chấp hợp đồng 

giữa các doanh nghiệp với nhau và chưa thực hiện thanh toán cho nhau, tuy nhiên công tác 

xử lý rác có đặc thù, liên quan tới nhiều cấp, nhiều ngành, mặt khác 3 đơn vị này đều do 

huyện Cao Lộc ký hợp đồng thu gom vận chuyển rác tại địa bàn nhưng chưa tổ chức tháo 

gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp. 



* Nguyên nhân khách quan: 

- Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện đơn giá mới của UBND tỉnh, phương thức nghiệm 

thu khối lượng rác thải thay đổi hoàn toàn so với trước đây, việc nghiệm thu, thanh toán 

theo khối lượng khoán bình quân sang phương thức thanh toán khối lượng theo nội dung 

từng mã hiệu công việc chi tiết, do vậy các đơn vị quản lý còn có những lúng túng nhất 

định, kể cả các đơn vị thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. 

- Các cơ quan quản lý chưa có hướng dẫn kịp thời trong công tác nghiệm thu khối lượng 

thực hiện, hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán đối với các đơn vị thu gom và các phòng có liên 

quan. 

- Các Doanh nghiệp chưa chủ động nghiên cứu để hoàn tất các hồ sơ phục vụ cho công tác 

nghiệm thu Thanh toán khối lượng rác, đây cũng là nguyên nhân việc thanh toán chậm. 

III. Đề xuất, kiến nghị: 

Từ kết quả kiểm tra và những sai sót như trên, trên cơ sở những nguyên nhân khách quan 

và chủ quan, Sở Tài chính đề xuất kiến nghị báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo: 

1. Đối với UBND huyện Cao Lộc và Thành phố Lạng Sơn: 

1.1. Đối với UBND Thành phố Lạng Sơn 

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với việc để các đơn vị chậm chi trả kinh phí sự nghiệp 

môi trường trên địa bàn. 

- Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, cá nhân có liên quan 

đến việc thực hiện sai sót trong công tác, theo dõi, đối chiếu kinh phí, chi trả kinh phí vệ 

sinh môi trường và các cá nhân có liên quan trong khâu nhập dự toán cho đơn vị; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện 

các quy định chung của nhà nước và tỉnh về quản lý, giám sát, nghiệm thu, thanh toán, 

quyết toán hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích; 

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các đơn vị cung ứng dịch vụ hoàn 

chỉnh thủ tục hồ sơ nghiệm thu theo đúng trình tự quy định, thực hiện ký hợp đồng với đơn 

vị, thanh toán kinh phí khi có đủ hồ sơ chứng từ. Nếu hồ sơ hoàn thiện chưa kịp thời cần 

có giải pháp tham mưu cấp tạm ứng kinh phí cho đơn vị đảm bảo duy trì hoạt động của 

đơn vị, không để xảy ra tình trạng chậm thanh toán kinh phí cho đơn vị dẫn đến thiếu 

lương của người công nhân. 

- Thường xuyên đôn đốc và kiểm tra Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện rà soát công 

tác hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, công tác tham mưu cho UBND thành phố ban hành quyết 

định phân bổ kinh phí, công tác nhập dự toán trên hệ thống Tabmis cho các đơn vị sử dụng 

ngân sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời. 

1.2. Đối với UBND huyện Cao Lộc 

- UBND huyện Cao Lộc tổ chức rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên 

môn chậm thực hiện ký Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác và xử lý rác thải trên địa bàn 

năm 2018, đồng thời khẩn trương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, ký kết hợp đồng đối 

với các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác. 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. 

- Đề nghị UBND huyện kịp thời tổ chức để giải quyết những bất đồng trong việc các đơn 

vị thu gom vận chuyển chậm thanh toán cho cho công ty TNHH Huy Hoàng số tiền xử lý 

rác năm 2017 là 998 triệu đồng, nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện 

các quy định của nhà nước và tỉnh về quản lý, giám sát, nghiệm thu, thanh toán, quyết 

toán hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích; 

2. Đề nghị Sở Xây dựng: 

Hướng dẫn xác định chính xác về diện tích, khối lượng công việc, thời gian cần thực 

hiện (số ngày/tháng; hoặc số ngày/năm) theo từng mã hiệu, hạng mục công việc cần thực 



hiện đối với từng địa bàn, để tính toán chi phí cho tổng số (km, m
2
), cự ly vận chuyển, khối 

lượng thực hiện cho từng mã hiệu, loại công tác đó; xác định rõ các thành phần công việc 

cần thực hiện đối với từng mã hiệu, loại công tác theo đúng quy định tại Phần II Quyết 

định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng. 

3. Đối với Sở Tài nguyên môi trường: 

          Tăng cường chỉ đạo các Phòng Tài nguyên Môi trường thực hiện tốt các nhiệm vụ 

chuyên môn nghiệp vụ về công tác môi trường ở địa phương. 

          4. Đối với các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải : 

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. Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh 

toán theo đúng quy định, kịp thời để cơ quan quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường có cơ 

sở thanh toán đảm bảo thời gian. 

Trên đây là báo cáo về việc kiểm tra, làm rõ việc chậm thanh toán kinh phí sự nghiệp môi 

trường cho công ty TNHH Huy Hoàng trên địa bàn các huyện thành phố. Sở Tài chính báo 

cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./. 
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh (B/cáo); 

- Các sở: Xây dựng, TNMT; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các Phòng thuộc sở; 

- Lưu: VT, QLNS. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
  
  

Nguyễn Duy Anh 

 


