
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15 /2015/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày  20  tháng 5  năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa chính

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ 
về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 
2007 của liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập 
dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27 tháng 8 năm 
2003 của liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc 
phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, 
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 304/TTr-
STNMT ngày 07 tháng 4 năm 2015,

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).

Điều 2. Bộ đơn giá là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt giá dự toán và quyết toán 
các công trình sản phẩm trong công tác đo đạc địa chính.



Điều 3. Khi mức lương cơ sở có sự thay đổi, chi phí nhân công hiện hành sẽ được 
tính bằng chi phí nhân công trong Bộ đơn giá theo mức lương cơ sở 1.150.000 
đồng/tháng nhân với hệ số điều chỉnh K.

Hệ số điều chỉnh K được tính: K = mức lương cơ sở theo quy định hiện 
hành/1.150.000 đồng.

Điều 4. Khi có biến động về giá vật tư, vật liệu trang thiết bị, giao Sở Tài nguyên 
và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét 
điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 

năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bộ đơn giá đo đạc địa 
chính.

3. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 
năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh chi phí nhân công đối với 
Bộ đơn giá tại Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của 
UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 
2012 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 6. 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 Đà Nẵng.

Điều 7. 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./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ      
         


