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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính

   

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính 
phủ về Quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 2 
năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính Hướng dẫn lập dự toán 
kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của 
Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế -kỹ 
thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Xét đ ề nghị của Giám đ ốc Sở Tài nguyên và Môi tr ư ờng tại Tờ trình số 
1006/TTr-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:  
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá đo đạc địa chính trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng (chi tiết và tổng hợp), bao gồm:
1. Đơn giá sản phẩm lưới địa chính;
2. Đơn giá sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo 

đạc trực tiếp;
3. Đơn giá sản phẩm số hoá và chuyển hệ bản đồ địa chính;
4. Đơn giá sản phẩm đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; 
5. Đơn giá sản phẩm trích đo địa chính thửa đất;
6. Đơn giá sản phẩm đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích 

lục trích đo địa chính;
7. Đơn giá sản phẩm đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất.



Điều 2. Bộ đơn giá đo đạc địa chính là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt giá dự 
toán và quyết toán các công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Khi có biến động về giá và tiền lương, giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét điều 
chỉnh cho phù hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 6391/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 về việc Phê duyệt đơn 
giá sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính và Quyết 
định số 7201/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 về việc Phê duyệt đơn giá sản 
phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính (Phần  trích đo 
thửa đất) của UBND thành phố Đà Nẵng .

Điều 5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng đồng 
thời theo dõi, giám sát việc thực hiện Bộ đơn giá đo đạc địa chính trên địa bàn thành 
phố.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố 
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này ./.
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