
BỘ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1073/BXD-KTXD 
V/v chi phí quản lý và chi phí giám 

sát dịch vụ công ích đô thị. 

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 202/SXD-QLXD ngày 25/01/2021 
của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc xin ý kiến sử dụng nguồn kinh phí chi 
phí quản lý và chi phí giám sát dịch vụ công ích đô thị. Sau khi xem xét, Bộ Xây 
dựng có ý kiến như sau: 

1. Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-
BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đối với các dịch vụ đô thị gồm: 
Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng 
đô thị; Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị. Riêng lĩnh vực thoát nước 
thực hiện theo Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước. 

Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 14/2017/TT-BXD quy định: “Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 
tổ chức xây dựng đơn giá, xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, dự 
toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị; tổ chức thẩm 
định, phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt đơn giá và dự toán các chi phí trên”.  

Dự toán chi phí giám sát và chi phí quản lý dịch vụ công ích được xác 
định trên cơ sở nội dung công việc, thành phần công việc, thời gian phải thực 
hiện công việc, biên chế, cơ cấu, mô hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ (các cơ 
quan nhà nước trực tiếp thực hiện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc hoặc tổ chức có 
tư cách pháp nhân…) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của 
nhà nước có liên quan. Do vậy, cần căn cứ biên chế, cơ cấu, mô hình tổ chức của 
cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát và quản lý để xác định dự toán, 
các khoản chi phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết, có thể 
xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan tài chính về khoản mục chi chi tiết.  

2. Theo tài liệu gửi kèm văn bản số 202/SXD-QLXD, UBND thành phố 
Vĩnh Long thành lập tổ thẩm định dự toán dịch vụ công ích đô thị gồm nhiều 
phòng, ban có liên quan để giúp Phòng Quản lý đô thị thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra thẩm định khối lượng, đơn giá dự toán chi phí dịch vụ công ích hàng năm và 
các nhiệm vụ có liên quan. Đề nghị Sở Xây dựng Vĩnh Long phối hợp với 
UBND thành phố Vĩnh Long rà soát về căn cứ pháp lý, tên gọi, chức năng 
nhiệm vụ của Tổ công tác để việc lập dự toán chi phí phù hợp với các quy định 
của pháp luật.  
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Trong đó, lưu ý các khoản mục chi cho công tác quản lý dịch vụ công ích 
về chế độ làm thêm giờ, phụ cấp, bồi dưỡng công tác phí.. phải theo đúng các 
quy định của pháp luật và cơ chế tài chính áp dụng đối với công chức, viên 
chức, người lao động. Các nội dung về thanh toán, quyết toán các khoản chi 
thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

3. Việc đấu thầu, tổ chức đấu thầu, các nội dung liên quan đến đấu thầu 
sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công/công ích thực hiện theo quy định tại 
Điều 16, Điều 21 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.   

4. Việc lựa chọn đơn vị giám sát cần căn cứ vào năng lực hành nghề của 
đơn vị giám sát và các yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí về chất lượng sản phẩm của 
dịch vụ xử lý rác. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện hạ 
tầng, dây chuyền công nghệ (nếu có), các yêu cầu về quy trình kỹ thuật tổ chức 
thực hiện công việc (con người, thiết bị, thời gian...), định mức kinh tế - kỹ 
thuật, yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ công/công ích tại địa phương để 
hướng dẫn việc xác định tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở xây dựng cơ chế giám 
sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, 
dịch vụ công/công ích (gồm cả dịch vụ chất thải rắn) trên địa bàn.  

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng 
nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định./. 
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