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

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1835/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 25 tháng  8  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Căn cứ 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 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 Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày 31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do 

Bộ Xây dựng quản lý; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 108/TTr-STC ngày 

07/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục và phương thức thực hiện dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2.  

1. Sở Xây dựng: 

a) Trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí 

được cơ quan có thẩm quyền ban hành; xây dựng và gửi Sở Tài chính thẩm định trước 

khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xây 

dựng theo quy định; 

b) Tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công trong lĩnh vực xây dựng theo quy định hiện hành, sau khi có ý kiến bằng văn bản 

của cơ quan tài chính. 

2. Sở Tài chính 

a) Thẩm định và có ý kiến bằng văn bản đối với phương án giá dịch vụ của các 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng theo đề 

xuất của Sở Xây dựng; 
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b) Tham gia ý kiến cụ thể về hình thức đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp 

công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực xây dựng theo quy định hiện 

hành. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý của địa phương bằng hình thức 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định hiện hành; 

b) Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng kinh phí ngân sách giao nhiệm vụ, đặt 

hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý và kết quả lựa 

chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thẩu.  

4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp quy định của cơ 

quan có thẩm quyền liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện 

theo các quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 

nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký ban hành./- 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Đoàn Văn Việt 
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PHỤ LỤC: 

DANH MỤC VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP 

CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC  

XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 

(Kèm theo Quyết định số: 1835/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

STT Tên danh mục dịch vụ, sự nghiệp công 
Phương thức 

thực hiện 

A 
Dịch vụ sự nghiệp công đã có Văn bản quy định, chủ trương 

của UBND tỉnh   

I Dịch vụ sự nghiệp kinh tế   

1 
Thu thập, cập nhật, duy trì hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về 

nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh  
Đấu thầu 

2 

Xây dựng, ban hành định mức, đơn giá xây dựng đặc thù và 

dịch vụ đô thị theo phương pháp mới của Bộ Xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng 

Đấu thầu 

3 
Khảo sát, thu thập thông tin, xác định và công bố giá vật liệu 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
Đấu thầu 

4 
Khảo sát, thu thập thông tin, xác định và công bố giá ca máy và 

thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
Đấu thầu 

5 
Khảo sát, thu thập thông tin, xác định và công bố chỉ số giá xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
Đấu thầu 

6 
Khảo sát, thu thập thông tin, xác định và công bố đơn giá nhân 

công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
Đấu thầu 

7 
Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai 

đoạn năm 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 
Đấu thầu 

II Dịch vụ sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ   

8 
Đề án xây dựng Quy chế bảo tồn kiến trúc cảnh quan thành phố 

Đà Lạt 
Đấu thầu 
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