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

HUYỆN ĐĂK HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND               Đăk Hà, ngày    tháng     năm   

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt điều chỉnh Dự toán và Phương thức thực hiện cung ứng  

dịch vụ: Điện chiếu sáng đô thị năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về 

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 Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí 

nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân 

sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện; 

Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều 

chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện; 

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về 

công bố định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; 

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND 

huyện Đăk Hà về việc giao nhiệm vụ thực hiện đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công 

ích đô thị trên địa bàn huyện Đăk Hà; 

Căn cứ Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND 

huyện Đăk Hà về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc 

phòng, an ninh; dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 

địa phương năm 2022 huyện Đăk Hà; 

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Dự toán và Phương thức thực hiện 

cung ứng dịch vụ: Điện chiếu sáng đô thị năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà; 

Xét Tờ trình số 68/TTr-KTHT ngày 29/9/2022 của Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng huyện Đăk Hà Về việc xin phê duyệt điều chỉnh Dự toán và Phương thức 

thực hiện cung ứng dịch vụ: Điện chiếu sáng đô thị năm 2022 trên địa bàn 

huyện Đăk Hà. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự toán và Phương thức thực hiện cung ứng 

dịch vụ: Điện chiếu sáng đô thị năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà với các nội 

dung chủ yếu sau: 
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1. Điều chỉnh tổng dự toán: 

Nội dung đã phê duyệt tại khoản 5 điều 1 Quyết định số 1804/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Dự toán 

và Phương thức thực hiện cung ứng dịch vụ: Điện chiếu sáng đô thị năm 2022 

trên địa bàn huyện Đăk Hà được điều chỉnh như sau: 

Tổng dự toán: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn) 

Trong đó:  

- Chi phí duy trì hệ thống điện: 171.000.000 đồng; 

- Chi phí điện năng thắp sáng điện công lộ: 819.000.000 đồng. 

- Chi phí sửa chữa hệ thống điện: 10.000.000 đồng. 

2. Nội dung điều chỉnh: 

- Bổ sung khối lượng điện thắp sáng theo thực tế. 

- Cắt giảm chi phí duy trì hệ thống điện và chi phí sửa chữa hệ thống điện 

theo thực tế.  

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1804/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc phê duyệt Dự toán 

và Phương thức thực hiện cung ứng dịch vụ: Điện chiếu sáng đô thị năm 2022 

trên địa bàn huyện Đăk Hà. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Chủ đầu tư): 

Tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà 

nước về đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công và các nội dung đã được phê 

duyệt tại Điều 1 của Quyết định này. 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các 

thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình duyệt điều chỉnh Dự toán và 

Phương thức thực hiện cung ứng dịch vụ: Điện chiếu sáng đô thị năm 2022 trên địa 

bàn huyện.  

- Phòng Tài chính – Kế hoạch chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện của Chủ đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các 

quy định pháp luật khác có liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính 

– Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

và Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như điều 3 (T/h);                                                                           CHỦ TỊCH 
- Lưu VT. 

 

 

 

 

 

             Hà Tiến 
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