
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 02 năm 2021 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Trung tâm Quản lý cửa 

khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

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 sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn tại Tờ trình số 07/TTr-BQLKKTCK ngày 04/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Trung tâm Quản lý 

cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, chi 

tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Điều 1 Quyết định 

này là căn cứ để cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức đấu thầu 

cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Căn cứ tình hình thực tế khi 

triển khai, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách 

nhiệm rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ 

sung danh mục đảm bảo phù hợp. 

Điều 3.  Tổ chức thực hiện 

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-16-2015-nd-cp-co-che-tu-chu-cua-don-vi-nghiep-cong-lap-266548.aspx
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a) Lập dự toán chi tiết chi phí xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và định 

mức chi phí cho từng danh mục, trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực quản lý của Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản 

lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

b) Xây dựng phương án, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực quản lý của Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định 

mức chi phí được cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

c) Quyết định lựa chọn đơn vị để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh 

vực quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo 

hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định hiện hành, sau khi 

có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp. 

2. Sở Tài chính:  

a) Tổ chức thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực 

thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

b) Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa 

chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực 

quản lý của Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo quy định hiện hành. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp quy định của cơ quan có 

thẩm quyền liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực quản lý của Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì 

thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn  và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG 

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CỬA KHẨU TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU 

KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /02/2021  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước  
Phương thức 

thực hiện 

 
DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG 

KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN 

ĐẤU THẦU HOẶC ĐẶT HÀNG 

  

1 
Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cửa 

khẩu 
Đặt hàng 

2 Dịch vụ quản lý trồng và chăm sóc cây xanh Đấu thầu 

3 Dịch vụ vệ sinh công cộng Đấu thầu 

4 Dịch vụ chiếu sáng đô thị (mua bán điện thương phẩm) Giao nhiệm vụ 
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