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                 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 1344/SXD-KT&VLXD ngày 13/11/2018 của 
Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát hệ thống định mức dự toán dịch 
vụ công ích đô thị. 

Sau khi nghiên cứu hệ thống định mức dự toán dịch vụ công ích đô 
thị, UBND huyện Chi Lăng đề nghị bổ sung một số công tác trong định 
mức như sau:  

1. Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị (Quyết định số 594/QĐ-BXD 
ngày 30/5/2014)  

- Bổ sung định mức thay thế cầu dao, đồng hồ hẹn giờ, thay ghíp nối, 
thay dây. 

- Bổ sung định mức công vận hành thường xuyên hệ thống lưới điện 
trong năm (kiểm tra khắc phục sự cố, kiểm tra thường xuyên trên các tuyến, 
chỉnh, cài đặt đồng hồ hẹn giờ…). 

2. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị (Quyết định số 
592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014) 

Hệ thống định mức áp dụng phù hợp, tuy nhiên UBND huyện đề nghị 
Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan ban hành các 
văn bản hướng dẫn cụ thể về công tác nghiệm thu về rác thải để đảm bảo 
thống nhất cách thức triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trên đây là nội dung đề nghị bổ sung hệ thống định mức dự toán dịch vụ 
công ích đô thị của UBND huyện Chi Lăng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT (6b). 
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