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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Bộ đơn giá Điều tra, đánh giá đất đai 

  áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 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 33/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều 

tra đánh giá đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 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;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 

số 210/TTr-STNMT ngày 27 tháng 4 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá Điều tra, đánh 

giá đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

1. Phạm vi điều chỉnh: Bộ đơn giá Điều tra, đánh giá đất đai áp dụng 

cho các công việc sau: Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; 

điều tra, đánh giá thoái hóa đất; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất; điều tra, phân 

hạng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

2. Đối tượng áp dụng: Bộ đơn giá Điều tra, đánh giá đất đai áp dụng 

cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều tra, đánh giá đất đai theo 

quy định hiện hành của pháp luật đất đai có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân 

sách nhà nước. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

1. Bộ đơn giá này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2020. 

2. Bộ đơn giá này được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm điều tra, 

đánh giá đất đai; làm căn cứ giao dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm điều 

tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.  

Điều 4. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm triển 

khai, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng và quản lý thực hiện Bộ đơn giá Điều 

tra, đánh giá đất đai ban hành kèm theo Quyết định này. Các nội dung thay 

đổi về chế độ tiền lương, tiền công lao động, chính sách của Nhà nước trong 

từng thời kỳ, từng giai đoạn thì không phải lập và phê duyệt lại Bộ đơn giá 

mà được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng khi vận dụng Bộ đơn giá. Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến 

trước khi thực hiện. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước Bình Thuận, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);                               CHỦ TỊCH 
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp  

- Chủ tịch, các PCT và Ủy viên UBND tỉnh;  

- Như Điều 5; 

- Trung tâm Thông tin;  

- Lưu: VT, TH, KT.  Đức    

 

        Nguyễn Ngọc Hai 
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