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CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 08-02-2018
ỦY BA HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM

Số: 02/2018/QĐ-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐNH
Về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính
trên địa bàn tỉnh Bình Dương
ỦY BA HÂ DÂ TỈH BÌH DƯƠG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ 3ghị định số 49/2013/3Đ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ ban quy
định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao Động về tiền lương;
Căn cứ 3ghị định số 177/2013/3Đ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ 3ghị định số 45/2015/3Đ-CP ngày 06/5/2015 của Chính Phủ về hoạt
động đo đạc bản đồ;
Căn cứ 3ghị định số 149/2016/3Đ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của 3ghị định số 177/2013/3Đ-CP ngày 14/11/2013 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ 3ghị định số 47/2017/3Đ-CP ngày 24/4/2017 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 liên tịch số 04/2007/TTLT-BT3MT-BTC ngày 27/02/2007 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc
và bản đồ về quản lý đất đai;
Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BT3MT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường Qui 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.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
1046/TT-ST3MT ngày 26/12/2017 và Báo cáo thWm định số 165/BC-STP ngày
15/12/2017 của Sở Tư pháp.

