UY BAN NHAN DAN
TNH TAY NINH

S:3if /2018/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CifU NGHiA VIT NAM
Dôc Ip - Ttr do - Hnh phñc
Táy Ninh, ngàyi- tháng q nám 2018

QUYET JJINH
Ban hành Quy dinh quãn 1 dich vçi cong Ich trên dja bàn tinh Tây Ninh

UY BAN NHAN DAN TINU TAY NINH
Can ci't' Lut Td chL'rc chInh quyn ia phirn'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can ci'c Lut Xây c4mg ngày 18 tháng 6 nàm 2014;
Can th Nghj djnh so' 130/2013/ND-CP ngày 16 tháng 10 nàm 2013 cza
ChInh phi v san xu& và czing l'cng san pha2m, djch vu cOng Ich,
Can c Nghj dinh sO'63/2014/ND-C'Pngày26 tháng 6 nám 2014 cia
ChInh phi quy djnh chi tilt thi hành mf2t sd diu cia Luat Dáu thii v lca chQn
nhà thdu;
Can CL'r Nghj d.inh sO' 38/2015/ND-CT ngày 24 tháng 4 nàm 2015 cta
ChInh phi ve quán lj cha't thai và phI lieu;
Can th ThOng tu sl 14/201 7/TT-BXD ngày 28 thOng 12 nàm 2017 cia Bó
Xáy dtng hu'áng dn xOc dinh và quán l chi phi dich vi cOng Ich dO thf;
Theo d nghj cüa Giám dO'c Sà Xáy dy'ng tgi T& trInh sO' 2174/TTr-SXD
ngày 21 thOng 8 nám 2018 ve vic ban hành Quy djnh quán l djch vy cong Ich
trên dja bàn tinh TOy Ninh.
QUYET DNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh quàn 1 djch vii cong
Ich trên dja bàn tinh Tây Ninh.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày 30 tháng 9 näm
2018 và thay th Quyt djnh so 60/2008/QD-UBND ngày 24 tháng 7 näm 2008
cüa Uy ban nhân dan tinh Tây Ninh ban hành Quy djnh phân cp quán 1 va
thirc hin djch vii cong Ich do thj trên dja bàn tinh Thy Ninh.
Diu 3. Chánh Van phèng Uy ban nhân dan tinh, Giárn dc các S: Xây

dirng, Tài chInh, K hoach và Dâu tu, Giao thông Vn tãi; Truing Ban Quàn I
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Khu kinh t tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph Chü tjch T.Jy
ban nhân dan các xã, phuting, thj trn; Thu tnrâng các ca quan, dan vj va t6
chüc, cá nhân Co lien quan chju trách thim thi hành Quyt djnh nay.!.
No'i n/ian:
- ChInhphU;
-BXâydtjng;
-ViiPhapchê-BQXaydimg;
- Cic Kiêm tra v.n ban QPPL - Bô Ti.r pháp;
- E)oan dai biêu Quoc hôi tinh,
- iT: TU, HDND, UBND tinh;
- CT, cácPCTUBNDtinh;
-SâTixpháp;
-NhiiDiêu4;
- Trung tam Cong báo tinh;
- Li.ru: VT, VP UBND tinh.
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UY BAN NHAN DAN
T!NH TAY NINH

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dôc lap - Ti do - Hnh phñc

QUY D!NH
Quän 1 djch vi cong Ich trên dja bàn tinh Tây Ninh
(Ban hành kern theo Quyet djnh so L/ /2018/QD-UBND
ngày,/L tháng (j nárn 2018 cOa UBND tinh Tây Ninh)
Chu'ongl
QUY DJNH CHUNG
Diu 1. Phim vi diu chinh và d61 tu'çng áp diing
1. Phim vi diu chinh
Quy djnh nay quy djnh quàn 1 djch vi cong ich lien quan dn Iinh virc thirc hin
djch vii cong Ich do th và thu gom, v.n chuyn, xr 1' ch.t thai rn sinh hot trên dja
bàn tinh Tây Ninh.
2. Di tucing áp diving
Quy djnh nay áp diing di vâi các s&, ban, ngành, Uy ban nhân dan các huyn,
thành ph (sau day gi chung là UBND c.p huyn), Uy ban nhân dan các xà, phu6ng,
thj tr.n (sau dày gci chung là UBND cp xã), các chü d.0 tu và các t chüc, Ca nhân, h
gia dInh có các hot dng lien quan dn thirc hin djch vii cong Ich do thi và thu gom,
vn chuyn, xir 1 ch.t thai rn sinh hot trên dja bàn tinh Thy Ninh.
Diu 2. Danh m11c dlch v1i cong Ich
1.Djch vii nao vet duy trI h thng thoát nrnc do thj.
2. Djch viii duy tn h thng chiu sang cong cong, den trang tn và den tin hiu giao
thông dO thj.
3. Djch vii duy tn cay xanh, cOng viên dO thj.
4. Djch vii thu gom, 4n chuyn cht thai rn sinh hot do thj và nông thôn, v sinh
cOng cong do thj.
5. Dich vu xr l chit thai rn sinh hoat.
Diu 3. Lp, thm djnh và phê duyt dir toán
1.Phrnmg phãp 1p dir toán thirc hin theo quy djnh tai Phi 1ic s 1, Phi liic s 2
kern theo Thông tu s 14/2017/TT-BXD ngày 28 thang 12 nàm 2017 cña Bô Xây drng
huâng din xác djnh và quãn l chi phi djch vii cOng Ich do thj.
2. Kh6i lucing cüa ti.'rng 1oi cOng tãc djch vii cOng ich duçc xác djnh theo k hoch
th1rc hin do UBND c.p huyn phê duyt di vii c.p huyn; di vO các s, ban, ngành
tinh duçrc Uy ban nhân dan tinh (sau day vit tat là UBND tinh) giao nhim vu chü du
tu, tin hành 1p và phê duyt k hoch lam ca s& l.p dir toán chi phi dich vu cOng ich.
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3. Lip, thAm dinh va phé duyêt dir toán chi phi djch vi cong Ich
a) Di vii dix toán chi phi thirc hin dch vii cong Ich trên da bàn huyn, thành phô
giá trj tü 15,0 t' dng trO len ho.c cac sO ban, ngành tinh dugc giao nhim vii lam chü
du tu:
Chü du tu 1p dij toán va d xut phu'ong thirc cung irng djch vii cOng Ich trén dja
bàn gi1i S Xày drng thm djnh tnrc ngày 01 thãng 9 hang näm (hoc tru'c ngày 01
thang 9 nãm trnOc näm t chirc du thu).
Trên co sâ kt qua thm dnh, chü du tu trinh UBND tinh phê duyt dir toán và
phucing thüc cung i'mg djch vii cOng Ich.
b) Di vó dir toán chi phi thirc hin dch vi cong Ich trên da bàn huyn, thành
ph giá trj dui 15,0 t' dng:
Chü du tu 1p dir toán va d xut phixcmg thiirc cung 1rng djch vi cOng Ich trén dja
bàn trinh PhOng Tài chinh - Kê hoach huyn, thành ph (gçi tat là PhOng Tài chInh hoch cp huyn) thm djnh truOc ngày 01 tháng 9 hang näm (hoc truc ngày 01 tháng
9 näm truâc närn t chrc du thu).
Trên Co s& kt qua thm dnh, chü du tu trinh UBND cp huyn phê duyt du
toán va phrnmg thirc cung rng djch vii cOng Ich.
4. Thai gian th.m djnh và phê duyt
Th6'i gian thrn djnh dr toán khong qua is ngày lam vic k t1r ngày nhan dñ h
so theo quy djnh.
Thii gian phê duyt dix toán không qua 10 ngày lam vic k tr ngày nhân dü h so
theo quy dnh.
Diu 4. Lra chQn phu'o'ng thfrc cung frng djch vii cong Ich
Vic 1ira ch9n phuong thirc cung rng djch vii cong Ich thuc hiên theo thir tu ui
tiên nhu sau:
1. Du thu
a) Du th.0 ducic áp diing cho các gói thu thuc danh mic quy djnh ti các khoãn
1, 2, 3, 4 Diu 2 cüa Quy djnh nay;
b) Diu kin thirc hin phuong thirc du thu:
TruO'ng hcip cung irng djch v cong Ich dãp 11ng các diu kin theo quy djnh tai
Diu 10 Chuong II Ngh djnh s 130/2013/ND-CP ngày 16 tháng 10 nan-i 2013 cUa
ChInh phü v san xuât và cung 1rng san phm, djch vii cOng Ich thI thuc hiên theo
phuong thrc du thu và Diêu 82, Diêu 83 Nghj dnh s 63/2014/ND-CP ngày 26 thang
6 näm 2014 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mOt s diu cüa Luât Du thu v
ha chon nhà thu.
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2. Dt hang
a) Ap dçing các gói thu thuOc danh miic quy dirth ti Khoãn 5 Diu 2 cüa Quy
djnh nay;
b) Ap diing trong triiOng hop các gói thu thuc danh mçic quy clinh tai các Khoãn
1, 2, 3, 4 Diêu 2 quy dinh nay không dap irng duoc các diu kin du thAu và có tü 02
don vj cung irng djch vii cOng Ich (cOn gi là nhà thu) tth len dü diu kin theo quy
djnh dê xuât tham gia gói thu theo hInh thic dt hang thI m tiên 1ira ch9n nhà thAu
thrc hin djch vii cong Ich theo giá dat hang tir nguyen giàm giá cao nht theo quy djnh
cüa dja phuong thI Chü du tu thuc hiên theo phuong thirc dt hang và chju trách
nhiêm;
c)Dàm bão diu kin theo quy djnh ti Diu 21 Ngh djnh s 130/2013/ND-CP.
Diu 5. Ti chfrc thirc hin các djch vii cong Idi
1. Can cr quyt djnh phê duyt du toán, di vol càc huyn, thành ph& các so, ban,
ngành tinE sir diing ngun ngân sách tinh, chü du tu lien h S Tài chInh tham mu'u,
trInh UBND tinh giao dr toán d trin khai thirc hin; di vâi vic sü diving ngun ngân
sách huyn, PhOng Tài chInE - K hoch c.p huyn tham mixu, trinh UBND cp huyn
giao dr toán d trin khai thirc hin.
2. Sau khi cO quyt djnh giao du toán thrc hin cung img dch vii cOng ich, UBNID
các huyn, thành ph hoc các sâ, ban, ngành duçc giao nhim vv lien quan t chi.rc lira
chn nba thu và k,2 hçTp dng vii don vi cung i1ng djch vi cong Ich theo quy dnh hin
hành.
3. Cong tác nghim thu kh6i luqng, ch.t 1ung djch v'.i cong Ich duc t chirc dnh
kr theo quy djnh, ho.c dt xut theo hcip dng dã ducic k kt. Nghim thu dam bão
dung thirc t, dung thii dim, kjp thii va dam bão các yêu cu v k5 thut theo dung
quy djnh hin hành cüa nhà nuàc.
4. Vic tam 1rng, thanh toán, quy& toán hçp dng cung i.rng dch vi cOng Ich thirc
hin theo hçTp dng dã ducic k kt va theo các quy djnb hin hanh cüa nba nuâc.
Diu 6. ThOi gian thçc hin hçrp dlng dlch vii cOng Ich
1. Di vOi các djch vi cOng Ich cO tInh ch.t thumg xuyên
a) TruOng hcp du thu: Th?ñ gian thirc hin ti da 0 (ba) nàm, phân chia chi tit
trng nãm lam co s& thanh, quyt toán theo niên d ngân sách;
b) TruOng hgp d.t hang: Thai gian thrc hin t& da 12 (mithi hai) tháng va phü
hcip vâi niên d ngân sách.
2. fi voi các djch vi cOng Ich có tInh chit không thuOng xuyen: UBND cp
huyn quyt djrth thO'i gian thirc hin gOi thu phi hcip voi quy mô, tinh cht cüa t1rng
gói thu.
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3. Thai gian hoàn thành quy trinh lua chon dan v cung üng djch vçi cong Ich ch.m
nht ngày 31 tháng 12 hang näm (hoc truàc ngày 31 tháng 12 näm truO'c näm t chirc
du thu).
Diu 7. Xfr 15 các trtr&ng hç'p phát sinh khi 1tr'ng thrc hin dlch vii cong ich
1. Di vOi dir toán chi phi djch vi cOng Ich trén dja ban huyn, thành ph giá tr t1r
15,0 t' dng tr& len hoc các s&, ban, ngành tinh duc giao nhim vi lam chü dAu tii sir
diing ngân sách do UBND tinh can di thI chü du tu lip dir toán, trinh thm djnh, phê
duyt theo quy djnh ti Dim a Khoãn 3 Diu 3 cüa Quy djnh nay và t chi.irc içra chpn
dan vj cung l'rng djch vi cOng Ich theo quy djnh d trin kihai thirc hin.
2. Di vài dir toán chi phi djch vii cong Ich trên dja bàn huyn, thành ph giá trj
dithi 15,0 t' dng thi UBND cp huyn t chiirc thm djnh, phê duyt theo quy djnh ti
Dim b Khoãn 3 Diu 3 cüa Quy djnh nay và t cht'rc 1ira ch9n dan vj cung lrng dich vu
cOng Ich theo quy djnh d trin khai thirc hin.
3. Th?i gian lap, trmnh thm dinh, phê duyt dir toán thirc hin ti thxi dim phát
sinh khi luçing, cOng viêc.
Chu'ong II
PHAN CONG TRACH NHIM VE QUAN L
THTIC HIN D!CH V1J CONG ICH
Diu 8. Trách nhim cüa S& Xây dirng
1.Thixc hin cOng tác quãn 1 nhà nu'óc v quãn 1 và thirc hin dch vii cong ich
trên dia bàn tinh.
2. Huàng dn chü du tu, các ca quan duçc giao quãn I vn ngàn sãch cho cOng
tác djch vii cOng jch trong vic quán 1 chi phi djch vii cOng ich.
3. Huàng dn vic áp diing, vn ding các djnh mirc, dan giá djch vii cOng ich trên
dja bàn tinh.
4. Chü tn, ph6i hcip vâi các ca quan, dan vj CO lien quan lap, trinh UBND tinh ban
hành sau khi 1y kin thng nhAt B Xây dirng d6i vài nhüng dinh mirc chua có hoäc
không phU hqp diu kin thirc t cüa tinh so vâi quy djnh trong h thng dinh mi.'rc dr
toán djch vi cOng ich do B Xây dmg ban hành.
5. Chü tn, phi hcp vO'i các ca quan, dan v CO lien quan l.p, trinh UBND tinh ban
hành don giá dch vi cOng Ich trCn dja bàn tinh.
6. Chü trI thAm djnh dir toán chi phi djch vi cOng Ich theo Dim a Khoãn 3 Diêu 3
cüa Quy djnh nay.
7. Chi trI, phi hçp vO các co quan, dan vj có lien quan chi dao, kim tra, thanh
tra vic tè chirc k hçp dng và thirc hin các djch v cOng Ich do UBND các huyn,
thành ph và các s&, ban, ngành ducic UBND tinh giao lam chü du tu nhm dam bão
vic sir ding vn ngân sách dung quy dinh, dat hiu qua.
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Diu 9. Trách nhiêm ctia S& Tài chInh
1. Phôi hçrp Si Xây dirng trong vic huâng dn ch d chInh sách thuc linh vrc
djch vi cong Ich và tham mu'u xây dirng nhQng djnh mcrc.
2. Tham muu UBND tinh giao d.r toán thirc hin các djch vi cong Ich trên dja bàn
tinh theo quy djnh.
3. Phê duyêt quyt toán thuc hiên djch vii cOng Ich theo quy djnh.
Diu 10. Trách nhim cüa dan vj cung frng dch vi cong Ich
1.T chirc cung irng djch vu cong Ich theo diing hp dng dã k kt, dam báo quy
trmnh k5 thut và chit lucmg theo quy djnh.
2. Lp k hotch thirc hin dich vii cong Ich và thOa thun vi UBND cAp huyn
hoc các dan vj duçic giao lam chü du tu truc khi trin khai.
3. Lp s nhât k theo dOi thuc hiên djch vi cong Ich hang tháng, qu, näm lam Ca
sO' chü du tu, ca quan quãn l nha nuâc kim tra, giám sat và nghim thu.
4. Chju trách nhim truO'c pháp luat v dam bão an toàn lao dng và an toàn giao
thông trong qua trInh thrc hin các djch viii cong Ich.
5. Thrc hin nghiem cac quy djnh v quãn l do thj, giü gIn, bào v tài san nhà
nuO'c trong qua trInh cung 11ng djch vi cong Ich.
6. ChAp hành vic kim tra, giám sat ciia các ca quan chrc näng cia UBND huyn,
thành ph trong qua trInh t1c hin cung irng các djch vi cOng Ich. Phàn án}i kp th?yi
vO'i các ca quan chirc näng 1huc UBND cAp huyn, SO' Xây dirng nhCtng t'n ti khó
khän, vuOng mc trong qua trinh thirc hin djch vii cong Ich trên dja bàn.
7. Di vâi dan vj djch vi cOng ich thrc hin gói th.0 quy djnh tai Khoàn 4 và
Khoãn 5 Diu 2 cüa Quy djnh nay phài dam bão các diu kin theo quy djnh Diu 18 và
Khoãn 1 Diu 22 Nghj djnh s6 38/2015/ND-CP ngày 24 thang 4 näm 2015 cüa Chinh
phü v quán l chAt thai và ph 1iu.
8. Thng nhAt vO'i chInh quyn dja phuang (x, phuO'ng, thj trAn) d quy dinh cu
th v vj trI, dja dim, thO'i gian thu gom chAt thai rn sinh hot.
Chu'ongIII
PHAN CAP QUAN LY YE QUAN LY
THVC HI1N D!CH VV CONG ICH
Diu 11. Các sO', ban, ngành flnh dtrçrc UBND thih giao lam chü du tir
1.Lap, phê duyt k hoach thrc hin dch vii cong Ich thuc phm vi quàn 1.
2. L.p dir toán và 1ra ch9n phuang thirc thirc hin djch vi cOng Ich trinh ca quan
quàn l nba nuO'c thAm djnh, phê duyt, giao dir toán thc hin theo quy djnh ti Diu 3
cüa Quy djnh nay.
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3. Sau khi c.p cO th.m quyn giao dir toán cung irng, th chirc lua chon và k hçip
dng thtrc hin dich vu cong Ich vii dan vj cung i'rng djch v cong Ich theo Diêu 4 cüa
Quy dnh nay.
4. ThOa thun k hoach thrc hin djch v cOng Ich vi dan vj cung rng dch vii
cOng Ich truàc khi trin khai d lam co s quán 1', giám sat, kim tra và xü 1 vi phm.
5. Quàn 1, giám sat qua trInh thirc hin hap dng Ca ye quy trInh, khi 1ucmg, thai
gian và chit lucing di vói các djch v1i cOng Ich do t chirc, Ca nhân, doanh nghip thirc
hin trên dja bàn duçxc giao quàn 1.
.A
Dieu 12. UBND cap huyçn
1. TrInh c.p cO thm quyn giao dir toán thrc hin các djch vi cOng Ich có sir di1ng
ngun ngân sách tirih trên dja bàn tinh theo quy djnh.
2. Phê duyt quy& toán thxc hin djch vii cOng Ich theo quy djnh.
3. Lip, phê duyt k hoach thxc hin dch vii cOng Ich trên dja bàn quán 1.
4. Giao phOng, ban chuyên mon (hoc UBND x di vth djch vi cOng jch lien
quan chit thai rn sinh hoat) lam chü du tu t chirc 1p dir toán và phuang thrc thirc
hin djch vii cOng Ich trInh Ca quan quãn l nhà nithc thm djnh, phê duyet, giao du
toán thirc hin theo quy djnh tai Diu 3 cüa Quy djnh nay.
5. Chi do PhOng Tài chInh - K hoch thm djnli và giao dr toán chi phi dich vu
cOng Ich, giao dr toán thirc hin các djch v cOng Ich trên dja bàn tinh theo quy djnh
Dim b Kho?in 3 E)iu 3 cüa Quydjnh nay.
6. Sau khi cp cO thm quyn giao dir toán cung irng, t chi'rc 1ira ch9n và k hap
dng thirc hin djch vii cong Ich vâi dan vj cung i'rng djch vi cOng Ich theo Diu 4 cüa
Quy dnh nay.
7. Quàn 1, giám sat qua trinh th?c hin hap dng cà v quy trInh, khi lu'ang, thai
gian và chit luçmg dOi vài các djch vi cOng Ich do t chüc, Ca ni-ian, doanh nghip thirc
hin trên dja bàn ducic giao quàn l.
8. ThOa thun k hoch thirc hin djch vii cOng ich vói dan vi cung ing djch vu
cOng Ich trirc khi trin khai d lam ca s quãn l, giám sat, kim tra và
i vi pham.
9. T chirc tuyên truyn giáo diic nâng cao nhn thirc cüa nguaj dan v chp hành
và thirc hin Lust Bão v mOi truông, các quy djnh ca dja phuang v ye sinh mOi
trrnmg dO th.
Diu 13. UBND cp xä
1. T chi'rc tuyên truyên sâu, rng và thuang xuyên v cOng tác v sinh mOi truang
dO thj d xay dçrng do thi xanh, sch, dp và van minh. Chi dao các p, khu ph dua ni
dung chp hành quy djnh v v sinh mOi truang do thj vào các cuôc hop thuang xuyên
cüa p, khu ph.

2. Ph6i hap vfyi don vi cung cp dich vu cong Ich d thng nhAt quy djnh thai gian,
dia diem d rác, dçing ci dirng rác thai sinh hoat trên da bàn, dam bào v sinh và m'
quan dO thj.
3. ThOa thuân k hoch thirc hin djch vi1 cong Ich vài dan vi cung irng djch vi
cong Ich tnrc khi trin khai d lam co sâ quãn 1, giám sat, kim tra và xi:r 1 vi phm.
4. Kim tra, xir 1 theo thm quyn hoc kin ngh xü I di vii các t chirc, cá
nhân vi phm cac quy djnh v v sinh môi tru?mg do th trén dja bàn.
5. Phãn ánh, báo cáo UBND các huyên, thành ph nhfrng tn ti, khó khãn, vuàng
mc trong qua trinh trin khai thirc hin djch vii cong Ich trên da bàn.
6. Tham gia cong tác nghim thu các san phm djch vi cong Ich trên da bàn khi
có yêu c.0 cUa cp có thm quyn.
Chirong IV
DIEU JUTOAN THI HANH
Diu 14. Diu khoán thi hành
1. Các ni dung lien quan dn thirc hin djch vii cOng Ich trên dja bàn tinh Tây
Ninh không ducic quy djnh tai Quy djnh nay thi thirc hin theo Nghj djnh
s6 130/2013/ND-CP ngày 16 tháng 10 nàm 2013 cüa ChInh phü v san xut và cung
irng san ph.m, djch vi cOng Ich, Thông lii s 14/2017/TT-BXD ngày 28 thang 12 näm
2017 cüa B Xây drng hiiàng dn xác djnh và quãn 1 chi phi djch vii cOng Ich dO thi
và cac quy djnh khác cüa pháp 1ut hin hành có lien quan.
2. Trong qua trmnh trin khai thrc hin nu Co khó khàn, vuàng m&c, cO ni dung
cn süa di, b sung, d nghj các s, ban, nganh tinh, UBND các huyn, thành ph,
UBND các xä, phuOng, thj trn và các t chirc, Ca nhân cO lien quan phãn ánh v S
Xây dimg d tng hap, tham mi.ru, d xut UBND tinh xem xét, quyt djnh.I.
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