
 ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Số: 22 /2021/QĐ-UBND       Thừa Thiên Huế, ngày  08  tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành mức giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ 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 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;  

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất 

đai; 

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 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế kỹ thuật đo đạc lập bản đồ 

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 khác gắn liền với 

đất;  

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 môi trường;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
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82/TTr-STNMT ngày 05 tháng 3 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

 a) Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ 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 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong các trường 

hợp sau: 

- Trích đo địa chính thửa đất với những nơi chưa có bản đồ địa chính. 

- Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính 

thửa đất hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính. 

- Kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính. 

- Đo chỉnh lý do yếu tố quy hoạch. 

- Đo đạc tài sản gắn liền với đất. 

b) Giá dịch vụ đo đạc tại Quyết định này không áp dụng đối với các trường 

hợp đo đạc, lập bản đồ địa chính được quy định tại Quyết định số 03/2021/QĐ-

UBND ngày 19 tháng 01 năm 2021 của  y ban nh n d n tỉnh ban hành Bộ đơn giá 

đo đạc, lập bản đồ địa chính sử dụng kinh phí ng n sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nh n được cung ứng dịch vụ đo đạc, lập bản 

đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

b) Các cơ quan nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Điều 2. Mức giá dịch vụ  

1. Giá dịch vụ trích đo địa chính thửa đất: Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm. 

2. Giá dịch vụ đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đo đạc chỉnh lý bản trích đo 

địa chính thửa đất hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính: Chi tiết 

theo Phụ lục II đính kèm. 

3. Giá dịch vụ kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính: Chi tiết theo Phụ 

lục III đính kèm. 

4. Giá dịch vụ đo chỉnh lý do yếu tố quy hoạch: Chi tiết theo Phụ lục IV 

đính kèm. 

5. Giá dịch vụ đo đạc tài sản gắn liền với đất: Chi tiết theo Phụ lục V đính 

kèm. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 
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a) Tổ chức quản lý công tác thu của các đơn vị cung ứng dịch vụ đo đạc theo 

đúng quy định tại Quyết định này. 

b) Tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa chính đối với các đơn vị 

cung cấp dịch vụ đo đạc bản đồ phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. 

c) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiến hành rà 

soát, tham mưu  y ban nh n d n tỉnh điều chỉnh mức thu giá dịch vụ cho phù hợp 

với tình hình thực tế và quy định hiện hành. 

2. Đơn vị cung ứng dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính 

Đơn vị cung ứng dịch vụ trích đo địa chính thửa đất, chỉnh lý bản trích đo và 

đo tài sản gắn liền với đất tổ chức thu theo đúng mức giá quy định tại Quyết định 

này; thực hiện thông báo, niêm yết công khai mức thu giá dịch vụ tại địa điểm tổ 

chức thu và cơ quan, đơn vị thu. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2021, thay thế Quyết 

định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của  y ban nh n d n tỉnh 

về việc ban hành mức giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất, lập hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng  y ban nh n d n tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế 

tỉnh, Chủ tịch  y ban nh n d n các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng 

các cơ quan, tổ chức, cá nh n có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Các Bộ: Tài chính, TNMT; 

- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCTUBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- VP: CVP, các PCVP; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, TC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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