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Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 
 

 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 782/SXD-KT&VLXD ngày 
04/4/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc áp dụng định mức chi phí 
giám sát và quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 
Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 
 Liên quan đến việc áp dụng định mức chi phí giám sát, chi phí quản lý 
dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngày 09/6/2020, Bộ 
Xây dựng đã có văn bản số 2746/BXD-KTXD hướng dẫn về nội dung này. Tài 
liệu kèm theo văn bản số 782/SXD-KT&VLXD chưa thể hiện rõ những nội 
dung nêu tại mục 3, mục 4 văn bản số 2746/BXD-KTXD. Vì vậy, theo đề nghị 
của Sở Xây dựng Thái Nguyên tại văn bản số 782/SXD-KT&VLXD, đối với các 
dịch vụ công, công ích đô thị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, 
đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên: 
 - Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp lấy ý kiến của Sở Tài chính tổng hợp 
việc thực hiện chi phí giám sát, chi phí quản lý của Ban quản lý dịch vụ công ích 
đô thị các năm 2020, năm 2021 làm cơ sở xem xét, đánh giá về sự phù hợp, tiết 
kiệm, hiệu quả của mô hình quản lý; việc chi tiêu, thanh toán, quyết toán chi phí 
với quy định (tiền lương và các khoản đóng góp, việc trích lập và sử dụng các 
quỹ…); báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, quyết định làm cơ sở tiếp tục 
triển khai thực hiện. 
 - Hàng năm, chủ trì tổng kết, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, việc 
quyết toán chi phí giám sát, chi phí quản lý theo phương án được UBND tỉnh 
phê duyệt về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên căn 
cứ các nội dung nêu trên nghiên cứu tổ chức thực hiện theo quy định./. 
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