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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4974/QĐ-UBND

Long An, ngày 30 tháng 12 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành bộ đơn giá kiểm kê đất đai và lập bản đồ
hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy
định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ
trang;
Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy
định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính
quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm
vụ chi về tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện
trạng sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/8/2019 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê,
kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1250/TTrSTNMT ngày 20/12/2019 và ý kiến của Sở Tài chính tại văn bản số 4489/STCHCSN ngày 18/12/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Bộ đơn giá về kiểm kê đất đai
và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An.
Điều 2. Bộ đơn giá về kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
trên địa bàn tỉnh Long An là cơ sở để lập dự toán, giao nhiệm vụ, đặt hàng cho
đơn vị liên quan thực hiện từng nội dung (hạng mục) công việc và thanh, quyết
toán kết quả về kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn
tỉnh Long An thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
- Trường hợp các chi phí phát sinh ngoài đơn giá thực hiện theo đúng quy
định của pháp luật hiện hành.
- Chi phí khấu hao sẽ không được tính trong đơn giá khi áp dụng đối với
các đơn vị được nhà nước trang bị tài sản cố định.

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:
1. Công khai bộ đơn giá cho tổ chức, cá nhân thực hiện.
2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện
quyết định này.
3. Phối hợp với Sở Tài chính cập nhật các chính sách, quy định có hiệu lực
pháp luật để báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung, điều chỉnh hoặc thay thế bộ
đơn giá cho phù hợp.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài
nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi
hành quyết định này.
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải
quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./.
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Quản lý Đất đai;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnhSX;
- Trung tâm PVHCC;
- Phòng KTTC;
- Lưu: VT, Quoc.
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