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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đơn giá quản lý, vận hành Hệ thống xử lý nước rỉ rác 

giai đoạn 2 Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng năm 2022 

ỦY 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 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số  

149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

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 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy 

định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 

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 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước; 

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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 200/BC-STC 

ngày 27/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đơn giá quản lý, vận hành Hệ thống xử lý nước rỉ rác 

giai đoạn 2 Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng năm 2022 là 122.066 

đồng/m3 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), trong đó: 
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1. Đơn giá quản lý, vận hành xử lý 01 m3 nước rỉ rác: 118.929 đồng/m3. 

2. Đơn giá vận chuyển bùn thải: 3.137 đồng/m3. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ đơn giá quản lý, vận hành Hệ thống xử lý nước rỉ rác giai đoạn 

2 Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng năm 2022 được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Văn Lãng có trách nhiệm triển 

khai thực hiện việc 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 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. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND huyện Văn 

Lãng thực hiện việc 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 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. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ 

tịch UBND huyện Văn Lãng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:                                                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 

- Như Điều 4;                                    
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, LĐTB&XH, TP; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 
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