
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 12  năm 2020 
V/v rà soát các danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng kinh phí ngân 

sách nhà nước thuộc phạm vi quản 

lý của ngành Xây dựng theo Nghị 

định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng. 

 

Xem xét Báo cáo số 335/BC-SXD ngày 01/12/2020 của Sở Xây dựng về 

việc thực hiện quản lý dịch vụ công ích sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

theo quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 

2773/STC-HCSN ngày 25/12/2020 của Sở Tài chính về việc thực hiện quản lý 

dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, 

của Sở Xây dựng, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện rà soát các danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 

ngành Xây dựng được quy định tại Phụ lục I (Biểu 01 và Biểu 02) ban hành kèm 

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

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; tổng hợp, báo 

cáo gửi Sở Tài chính thẩm định, làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục 

thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định đảm bảo phù hợp 

với tình hình thực tiễn của tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đầy đủ bộ đơn giá, 

giá sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi của ngành được xác định trên cơ sở 

áp dụng các định mức chi phí hiện hành của Nhà nước và do cơ quan có thẩm 

quyền quyết định theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp 

luật khác có liên quan; tổng hợp báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình UBND 

tỉnh ban hành làm cơ sở thực hiện giao nhiệm vụ, đấu thầu theo quy định; đồng 

thời đưa nội dung thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố thực hiện theo Nghị 

định số 32/2019/NĐ-CP, bắt đầu từ năm 2021. 

2. Sở Tài chính khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại 

Công văn số 4859/VP-KT ngày 26/11/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;; 

- Lưu: VT, KT(HVTr) 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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