
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số          /QĐ-UBND  

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyêṭ kế hoạch đặt hàng và hỗ trợ kinh phí trợ giá  

xe buýt nội tỉnh năm 2021 cho Công ty cổ phần Non Nước    

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Giá ngày 

20/6/2012; 

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Chính phủ về 

cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng   

xe buýt; 

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

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

ích sử dụng Ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Nghị định 

số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính Phủ 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ; 

Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận vải 

đường bộ; 

Xét đề nghi ̣của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 09/TTr-STC ngày    

11/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyêṭ kế hoạch đặt hàng và hỗ trợ kinh phí trợ giá xe buýt nội 

tỉnh năm 2021 như sau: 
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1. Tên sản phẩm, dịch vụ công ích, đơn vị thực hiện: dịch vụ vận tải công 

cộng bằng xe buýt nôị tỉnh Lạng Sơn do Công ty cổ phần Non Nước thực hiện. 

2. Số lượng chuyến  

 a) Tuyến Mai Pha - Na Sầm: 36 chuyến/ngày (12.960 chuyến/năm). 

b) Tuyến Bến xe Phía Bắc - Na Dương: 50 chuyến/ngày (18.000 

chuyến/năm). 

3. Giá vé: thực hiện theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 

của UBND tỉnh về giá vé xe buýt có trợ giá của Công ty cổ phần Non Nước; 

Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh quy định giá 

vé xe buýt tuyến Mai Pha - Na Sầm có trợ giá của Công ty cổ phần Non Nước. 

 4. Mức trợ giá  

a) Tuyến Mai Pha - Na Sầm:  152.537 đồng/chuyến. 

b) Tuyến Bến xe Phía Bắc - Na Dương: 149.676 đồng/chuyến. 

5. Tổng kinh phí trợ giá năm 2021: 4.670.000.000 đồng/năm. 

Nguồn kinh phí: từ nguồn chi trợ giá ngân sách nhà nước tại  Quyết định số 

2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

6. Thời gian thực hiện: kể từ ngày ký Hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch 

vụ vận tải công cộng bằng xe buýt nôị tỉnh năm 2021. 

  Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, cấp phát kinh phí trợ giá xe buýt 

nội tỉnh năm 2021 tại Điều 1 theo Hợp đồng đặt hàng và hướng dâñ doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ hac̣h toán, quyết toán kinh phí theo chế độ kế toán theo 

đúng quy định hiện hành; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát 

quá trình thực hiện của đơn vị. 

2. Sở Giao thông vận tải thực hiện ký hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ 

vận tải công cộng bằng xe buýt nôị tỉnh năm 2021 với Công ty cổ phần Non 

Nước; xác nhận số lượt, tuyến xe chạy để làm cơ sở nghiệm thu, cấp phát và 

thanh quyết toán nguồn kinh phí; chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan 

kiểm tra việc thực hiện biểu đồ chạy xe của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-

BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các văn bản 

pháp luật khác có liên quan. 

3. Công ty cổ phần Non Nước có trách nhiệm: thực hiện đúng biểu đồ 

chạy xe của doanh nghiệp đươc̣ cung ứng dịch vụ; tổng hợp số lượt, tuyến xe 

chạy trình Sở Giao thông vận tải xác nhận để Sở Tài chính làm căn cứ cấp phát và 

thanh, quyết toán kinh phí; thực hiện nghiêm chỉnh việc niêm yết giá vé theo 

quyết định của UBND tỉnh và thu đúng giá đã niêm yết; thường xuyên bồi 

dưỡng kiến thức, chấn chỉnh lái xe và phu ̣ xe về đạo đức của người lái xe để 

ngày môṭ nâng cao chất lươṇg phuc̣ vu ̣hành khách; thực hiện các nhiệm vụ khác 
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theo đúng quy định tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao 

thông vận tải, Kế hoac̣h và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, người đại 

diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Non Nước, thủ trưởng các đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 

- Như Điều 3;                                    
- Thường trực Tỉnh ủy(b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh;                                                   
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: LĐTB&XH, GTVT; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- PVP UBND tỉnh,  

các hhòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 
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