
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN  
 

Số:            /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 
ơ 

V/v đồng ý phương án thực hiện 

dịch vụ công ích công tác quản lý, 

bảo dưỡng thường xuyên đường bộ 

năm 2021 và giai đoạn 2022-2025  

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Giao thông vận tải. 
 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2331/STC-HCSN ngày 

04/11/2020 về phương án thực hiện dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng 

thường xuyên đường bộ năm 2021 và giai đoạn 2022-2025, Chủ tịch UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương thực hiện dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo 

dưỡng thường xuyên đường bộ năm 2021 như sau: 

- Đối với đường tỉnh, đường tuần tra biên giới: cho phép kéo dài thời gian 

thực hiện hợp đồng đến hết năm 2021. Ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải điều 

chỉnh tổng giá trị gói thầu và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. 

- Đối với đường huyện, đường đô thị, đường nội bộ khu vực cửa khẩu, khu 

chức năng của khu kinh tế cửa khẩu và các khu, cụm công nghiệp: tiếp tục thực 

hiện theo hình thức đặt hàng.   

2. Đối với giai đoạn 2022-2025: sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về định mức chi thường xuyên sẽ thực hiện theo phương thức đấu thầu 

rộng rãi trong nước dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên 

đối với đường tỉnh, đường tuần tra biên giới và đường huyện, đường đô thị theo 

quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. 

3. Về định mức chi giai đoạn 2022-2025: sẽ tiếp tục cân đối, xem xét cụ thể 

trong quá trình tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về định 

mức chi thường xuyên giai đoạn 2022-2025. 

4. Đối với đường xã: giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các cơ 

quan liên quan hướng dẫn thực hiện theo quy định; ban hành hướng dẫn trong 

năm 2020, để đảm bảo việc tổ chức thực hiện các nội dung thống nhất trên địa 

bàn tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lương Trọng Quỳnh 
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