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Quảng Trị, ngày 04  tháng 8  năm 2020 

Kính gửi: 

- UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, Ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà; 

- Trung tâm Tin học tỉnh. 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công văn số 262/UBND-NC ngày 

20/01/2020 của UBND tỉnh về việc phân công xây dựng văn bản QPPL và đôn đốc xử lý 

kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018. Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 

của UBND tỉnh về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị. 

Lý do bãi bỏ: Cơ sở pháp lý ban hành Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 

01/10/2010 của UBND tỉnh là: Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của 

Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư công trình; Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 

30/10/2009 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động 

làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức 

khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 

20/3/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị đã hết 

hiệu lực và được thay thế bằng: Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính 

phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 

của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo 

hợp đồng lao động; 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. 

Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan tham gia 

góp ý Dự thảo (gửi kèm nội dung dự thảo); đề nghị Trung tâm Tin học,Văn phòng UBND 

tỉnh cho đăng tải dự thảo Quyết định lên trang Thông tin điện tử của UBND tỉnh để lấy ý kiến 

tham gia rộng rãi của tầng lớp nhân dân. 

Kính đề nghị Quý cơ quan tham gia góp ý và gửi văn bản về Sở Xây dựng, địa chỉ: 

Số 59, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị trước ngày 15/8/2020 để tổng 

hợp, trình UBND tỉnh. Đến thời gian trên, nếu Quý cơ quan không có ý kiến xem như đã 

thống nhất với nội dung Dự thảo của Sở Xây dựng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP, QLXD. 

 

          GI M Đ C 

 

 

 

 

       Lê Công Định 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG TRỊ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:       /2020/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày      tháng      năm 2020 

        DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 của UBND 

tỉnh về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

 

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 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 của UBND 

tỉnh về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng      năm 2020. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban ngành đoàn 

thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dưng; 
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, Phó VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm tin học tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 



 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TTr-SXD Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2020 
 

 

        DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo bãi bỏ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 của UBND 

tỉnh về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 
 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Xây dựng đã 

xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định 

số 13/2013/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của UBND tỉnh Quyết định ban hành quy 

chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi là Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND). Sở Xây 

dựng xin báo cáo cụ thể quá trình xây dựng dự thảo văn bản như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành quyết định 

Thông qua hoạt động rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở 

dữ liệu quốc gia về pháp luật hàng năm, Sở Xây dựng nhận thấy Quyết định số 

16/2010/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 của UBND tỉnh hiện tại không còn phù hợp 

với quy định của pháp luật hiện hành. Cụ thể: Cơ sở pháp lý để ban hành Quyết 

định số 16/2010/QĐ-UBND là: Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 

của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư công trình; Nghị định số 97/2009/NĐ-CP 

ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người 

lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá 

nhân và tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; Thông tư số 

06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý chi phí 

dịch vụ công ích đô thị đã hết hiệu lực và được thay thế bằng: Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ Quy định 

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

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. 

Vì vậy, để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp 

luật, việc xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định để bãi bỏ Quyết định số 

16/2010/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 là cần thiết và có cơ sở pháp lý. 

Dự thảo văn bản đã được đăng tải để lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin 

điện tử tỉnh; lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 



Đến ngày …/…/2020, Sở Xây dựng đã nhận được …ý kiến tham gia của các 

cơ quan, đơn vị. Trên cổng thông tin điện tử tỉnh có …. người truy cập ………..  

II. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định 

1. Bố cục của dự thảo Quyết định: 

Dự thảo Quyết định gồm có 02 Điều: 

 Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 01/10/2010 của 

UBND tỉnh về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Quy định về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản 

Nội dung Dự thảo Quyết định không đề xuất quy định mới mà chỉ bãi bỏ văn 

bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đã không còn phù hợp. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định (xin gửi 

kèm theo là dự thảo Quyết định, bản chụp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị 

có liên quan). 
 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP, QLXD. 

                                                           

GI M Đ C 

 

 
 

 
 

 Lê Công Định 
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