
   

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:01/2020/QĐ-UBND  Vĩnh Long, ngày   10   tháng  01  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định xác định và quản lý các chi phí dịch vụ công ích đô thị 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

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

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 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 14/2017/TT-BXD, ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng 

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này quy định xác định và quản lý các 

chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2020. 

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND, ngày 16/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long ban hành Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long và Quyết định số 

15/2014/QĐ-UBND, ngày 07/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long bổ sung hệ 

số điều chỉnh chi phí nhân công; bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công để xác 

định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trong Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh 

Vĩnh Long hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư Pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- TT Tin học - Công báo tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Các phòng nghiên cứu; 

- Lưu: VT. 5.06.02                                                                       
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