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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số:28 /2017/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 23 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ðỊNH
Ban hành giá dich vụ ño ñạc, lập bản ñồ ñịa chính trong trường hợp cơ quan
nhà nước có thẩm quyền giao ñất, cho thuê ñất mới hoặc cho phép thực hiện
việc chuyển mục ñích sử dụng ñất ở những nơi chưa có bản ñồ ñịa chính có toạ
ñộ trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn củ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; Nghị ñịnh số
149/2016/Nð-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Nghị ñịnh 177/2013/Nð-CP;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm
2007của Tài nguyên và Môi trường- Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán kinh phí ño
ñạc bản ñồ và quản lý ñất ñai;
Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT- BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường ban hành ñịnh mức kinh tế- kỹ thuật ño ñạc ñịa chính,
ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, Giấy chứng nhận quyền
sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP; Thông tư số 233/2016/TT- BTC ngày 11 tháng 11
năm 2016 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 56/2016/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT- BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 quy ñịnh
phương pháp ñịnh giá chung ñối với hàng hoá, dịch vụ
Xét nội dung Công văn số 1909/STS-GCS ngày 21/7/2017 của Sở Tài chính, ñề
xuẩ của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường ðà Nẵng tại Tờ trình số
665/TTr-TTKTTNMT ngày 26/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn
số 3358/STNMT-KHTC ngày 12/12/2016 và Công văn số 1684/STP- XDKTVB
ngày 05/7/2017 của Sở Tư pháp về việc thẩm ñịnh dự thảo văn bản, trên cơ sở tổng
hợp ý kiến của các Uỷ viên UBND thành phố.

