
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 6  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành giá dịch vụ duy trì chăm sóc cây xanh tại các cửa khẩu  

Hữu Nghị, Chi Ma, Cốc Nam, Tân Thanh do Trung tâm Quản lý cửa khẩu 

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

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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 Luật Giá ngày 20/6/2012; 

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 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền 

lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh 

phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 131/TTr-STC 

ngày 27/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành giá dịch vụ duy trì chăm sóc cây xanh tại các cửa khẩu: 

Hữu Nghị, Chi Ma, Cốc Nam, Tân Thanh do Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc 

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý, chi tiết tại 

Phụ lục kèm theo Quyết định này (mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
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1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách 

nhiệm căn cứ mức giá quy điṇh taị Điều 1 Quyết định này xây dựng dự toán, tổ 

chức triển khai thực hiện việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên theo 

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

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP 

ngày 10/4/2019 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành.  

3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thực hiện cho giai đoạn từ 

ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/12/2023. 

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

dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước Lạng Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế 

cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Giám đốc Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc 

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

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

 
 Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - PCVP UBND tỉnh, 

   Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

 - Lưu: VT, KT(NTA). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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