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An Giang, ngày 24  tháng 12 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ủy quyền đặt hàng cung cấp 

dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh An Giang  
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về 

sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1732/TTr-STC ngày 

30 tháng 11 năm 2018, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng phương thức “đặt hàng” cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 
ích đối với các sản phẩm, dịch vụ như sau: 

1. Dịch vụ quản lý công viên, trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh 
vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay. 

2. Dịch vụ cấp, thoát nước đô thị. 
3. Dịch vụ cấp điện, chiếu sáng đô thị. 
4. Dịch vụ thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng. 
Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự toán được giao và đơn giá hoặc giá sản phẩm, 
dịch vụ được các cơ quan có thẩm quyền quyết định, xác định số lượng, khối lượng 
sản phẩm dịch vụ công ích để thực hiện ký hợp đồng với đơn vị cung ứng (Công ty 
TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang) theo quy định và thực hiện thanh quyết 
toán theo đúng quy định hiện hành 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ 
ngày 01/01/2018 đến hết năm 2019. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:    
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính; Sở Xây dựng; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị AG; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KTTH, KTN.   
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký)  
 
 

Lê Văn Nưng 
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