UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG

Số: 2154 /SXD-QLXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 11 tháng 12 năm 2019

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo
định mức dự toán duy trì một số
dịch vụ công ích đô thị.

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Pleiku;
- Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh;
- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Gia Lai;
- Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai;
- Các cơ quan, tổ chức, có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2780/BXD-KTXD ngày 03/12/2019
của Bộ Xây dựng về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo định mức dự toán duy trì một số
dịch vụ công ích đô thị triển khai thực hiện theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày
18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống
định mức và giá xây dựng.
Hiện nay Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo định mức dự toán duy
trì một số dịch vụ công ích đô thị thay thế cho các định mức dự toán duy trì một số
dịch vụ công ích đô thị được ban hành tại các Quyết định sau bao gồm:
- Định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng
cấp nước, ban hành theo Quyết định 590/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây
dựng.
- Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị, ban hành theo Quyết
định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng.
- Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị, ban
hành theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng.
- Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị ban hành theo Quyết định số
593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng.
- Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị ban hành theo Quyết
định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng.
Để có cơ sở tổng hợp góp ý dự thảo gửi Bộ Xây dựng các bộ định mức nói
trên đảm bảo yêu cầu áp dụng, quản lý và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Sở Xây
dựng đề nghị các Sở Tài chính, Nông nhiệp và Phát triển Nông thôn, Ban quản lý
khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku, Công ty Cổ phần cấp
thoát nước Gia Lai, Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai; các cơ quan tổ
chức có liên quan đến lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị, hoạt động trên địa bàn tỉnh
tham gia góp ý về dự thảo hệ thống định mức dự toán nói trên (được đăng tải trên

trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng, địa chỉ: Xây dụng.gov.vn mục lấy ý kiến dự
thảo văn bản quy phạm pháp luật).
Ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/01/2020 Theo
địa chỉ: Sở Xây dựng Gia Lai - tầng 4 Nhà làm việc liên cơ quan, số 17 đường
Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng
quản lý xây dựng, kinh tế và vật liệu xây dựng - Sở Xây dựng. Điện thoại:
02693.822.498.
Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp và có văn
bản gửi về Sở Xây dựng theo đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở XD (b/c);
- Trang TTĐT Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, QLXD.
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