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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1069/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác định tiêu chí,
tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
dịch vụ công lĩnh vực xây dựng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1987/SXD-QLDA ngày 11/12/2020
của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn xác định tiêu chí, tiêu chuẩn
chất lượng sản phẩm dịch vụ công lĩnh vực xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây
dựng có ý kiến như sau:
1. Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum, căn cứ Nghị định số
32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
đã ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực xây dựng thuộc
phạm vi quản lý tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 11/12/2019; trong đó,
có các 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; dịch vụ chiếu sáng đô thị;
dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh công cộng;
dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung; dịch vụ tang lễ, nghĩa
trang đô thị.
2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ
Xây dựng quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 162/QĐ-TTg ngày
31/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ không bao gồm các dịch vụ sự nghiệp
công tại mục 1 nêu trên.
3. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum căn cứ quy định tại điểm b, khoản
2, Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để
nghiên cứu, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ
công/công ích; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm
tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công/công ích thuộc phạm vi quản lý của địa
phương làm cơ sở triển khai thực hiện.
Lưu ý, việc xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm làm cơ sở
để xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm
tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công/công ích cần căn cứ vào: khả năng cân
đối nguồn kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện hạ tầng, dây chuyền công
nghệ (nếu có), các yêu cầu về quy trình kỹ thuật tổ chức thực hiện công việc
(con người, thiết bị, thời gian...), định mức kinh tế - kỹ thuật, yêu cầu về chất
lượng sản phẩm, dịch vụ công tại địa phương để xác định.
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Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum nghiên
cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.
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