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DI)' THAO 

NGH! QUYET 
Ban hành danh mlic dich vy str  nghip cong 

thuc linh vyc Tài nguyen và Môi trtrô'ng sfr dyng 
ngân sách nhà nu'óc trên da bàn tinh Quãng Tr! 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KiiOA VIII, KY HQP THI5' 

Can ct' Lut TI chzc chinh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015; 

Can ci Luát sita dli, bl sung m5t sd diu cza Lut TI ch&c ChInh phi và 
Luat TI chjc chInh quyn dja phwing ngày 22/1 1/2019, 

Can ci Nghj djnh sd 32/2019/ND-CR ngày 10/4/2019 cia C7iInh phz quy 

djnh giao nhiêm vy, dgt hang hoqc dá'u thlu cung cá'p san phdm, djch vy cong 

th dyng ngán sách nhà nzthc th' nguln kinh phi chi thu'&ng xuyên, 

Can ci Nghj djnh sO' 60/2021/ND-CR ngày 21/6/2021 cüa ChInh phz ye 
vic Quy djnh co' chl tt chi tài chInh cza doi vj si nghip cOng lap; 

Xét Ta trinh sO' 226/TTr-UBND, ngày 21/11/2022 cia Uy ban nhân dan 
tinh Quáng Trj v vic d nghj ban hành danh myc djch vy sy nghip cOng thuç5c 

linh vzc Tài nguyen và MOi tru'àng th dyng ngán sách nhà nu'O'c trên ã'fa bàn 

tinh Quáng Trj; Báo cáo thdm tra cza Ban Kinh te' - Ngán sách cia H5i dóng 

nhán dan tinh; j kiln tháo lun cüa dgi bilu Hi dOng nhân dan tgi IC)) hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Ban hành danh mi1c djch vi sr nghip cong thuc linh virc Tài 
nguyen và Môi trumg sü dicing ngân sách nhà nu&c trên dja bàn tinh Quàng Trj 
(Clii tilt danh myc theo Phu luc dInh kern,) 

Biu 2. To chirc thiic hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chrc thirc hin Nghj quyt; 

Chi dio rà soát vâ tng hçip danh miic djch v si,r nghip cong si'r ding 
ngân sách nhà nithc theo Nghj djnh s 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 cUa 
Chinh phü trInh Hi dng nhân dan tinh ban hành danh m11c djch vi sr nghip 
cong sr diing ngân sách nhà nuic cüa dja phuong theo phân cp lam co s cho 
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các &m vj sir nghip cong thirc hin co' ch tir chü tài chInh theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

2. Thumg trirc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dông nhân dan, To di 

biu Hi dng nhân dan và d.i biu Hi dng nhân dan tinh phi hcip vâi Ban 

Thithng trirc Uy ban M.t trn T quc Vit Nam tinh giám sat thirc hin Nghj 
quyêt. 

Nghj quy& nay dã duçc Hi dng nhân tinh Quáng Trj Khóa VIII, Kr 

h9p thir .... thông qua ngày .... tháng 12 nàm 2022 và có hiu lirc thi hãnh tü 

ngày thông qua.!. 

Noi n/ian: 
- UBTVQH, ChInh phü; 
- Các B: TN&MT, Tài chInh; 
- U. TU, TLHDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doán DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- VPTU, VPUBND tinh, Doàn DBQH&HDND tinh, 
- Các S, ngânh: TN&MT, TC, KBNN, Ci,ic thus; 
- U HDND, UBND các huyn, thj xä, tp; 
- Trung tam tin bce- Cong báo tinh; 
- Liru: VT, KTNS; 

CHU T!CH 

Nguyen Bang Quang 



Phu lyc 
Danh myc dch vy s1r nghip cong thuc linh v1rc Tài nguyen và Môi truôrng 

sir dyng ngân sách nhà ntro'c trên dja bàn tinh Quãng Tn 
(Ban hành kern theo Nghf quyêt so /NQ-HDND ngày /12/2022 

cla H5i dóng nhân dan tinh Quáng Tr/) 

TT Ten danh myc djch vu sir nghip cong 
I Djch vti linh vic quãn 1y dt dai 
1 Diu tra, dánh giá dt dai; câi tao  dAt 
2 Lp và diu chinh quy hoach, k hoach sir ding dAt cüa dja phirong 

Dàng k dAt dai, tài san gAn 1in vài dAt, 1p h so dja chInh, cAp giAy chIrng 
nhn quyn s& diing dAt, quyn s hru nhà a và tài san gAn lien vâi dat 
Diu tra thu thp thông tin xây dçrng, diu chinh bang giá dAt; T.r vAn xác 
djnh giá dAt 
Thng ké dAt dai; kim ké dAt dai, 1p bàn d hin trng si'r diing dat cüa dja 
phirnng 

6 T chrc thrc hin Mu giá quyn si:r diing Mt 
7 T chirc thirc hin bM thumg, h trçr và tái djnh ci.r khi nhà nithc thu hèii dAt 
8 Quàn 1 các khu dAt cong 
II Dich vu linh vtrc do dac bàn d và vin thám 
1 Do dac,  l.p bàn d dja chInh, h so dja chInh 

2 

Do dc và bàn d phiic vçi yeu cAu quãn l cüa dja phuong: Thit 1p  các 
dim do dac  co so chuyên ding; xây d%mg h thng không ành chuyên 
di1ng; Xây drng bàn d dja hInh; bàn d hành chInh cAp huyn, bàn 
d chuyên d phiic vi m11c dIch chuyên dicing 
Do dac,  thãnh lip, Cp nht bàn d và h so dja giói hành chInh phiic vçi 
vic phân djnh, Chia tách, sap nh.p, diu chinh dja giâi hành chInh 

4 Giám sat tài nguyen môi truing, thiên tai bang cong ngh vin thám 
III Dch vy linh virc da chAt và khoáng san 
1 Diu tra co bàn dja chAt v khoáng san; Lip, diu chinh quy hoach  thàm do, 

khai thác khoáng san. 
2 Khoanh djnh khu virc cAm, tam  thii cam hoat dng khoáng san; khu virc 

Mu giá, không Mu giá quy&n khai tháC khoáng san; khu vrc có khoáng san 
phân tan, nhó lé. 

3 Thng kê, kim ké trti liiçing khoáng san. 
IV Dch vy 1mb vic tài nguyen ntróc 
1 Diu tra, dánh giá tài nguyen nhxàc; diu tra hin trng khai thác, sü diing 

tài nguyen nhrOc; xã nuóc thai và khã nàng tip nhân nithc thai cüa nguôn 
ni.rac. Lp danh mllc các ngun rnràc phãi 1p hành lang bão v, cam môc 
hành lang bào v ngun rnthc. 
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2 Quan trc, giám sat tài nguyen nuâc 
V Dch vt1 môi tru*ng 

1 
Kim soát nguôn ô nhim; phông ngüa, Irng phó sii c môi trithng trên dja 
bàn theo quy djnh cüa pháp 1ut; quán 1 các ngun thai, chit thai 

2 

Quân 1, 4n hành ming hthi quan trc môi trithng theo quy hotch tng th 
quan trc môi tru&rig quc gia; Xây dirng và th chüc thirc hin chucrng trInh 
quan trc môi tnxèng cüa dja phuing; thông tin, cânh báo v ô nhim môi 
tru&ng theo quy djnh cüa pháp 1ut 
Diéu tra, thng kê, cp nht h thng thông tin, co si dtr 1iu v môi 
trung; Xây drng báo cáo môi truYng 

VI Dch viii bão tln thiên nhiên và da dng sinh hQc 

1 
Quan trc, thng kê, quân 1 thông tin, dti 1iu v da dng sinh h9c; xây 
dimg ci s?i dtt 1iu v da dng sinh hçc 

2 
Xây dirng danh m1ic, chucing trInh bâo tn loài nguy cap, qu, hiêm di.rccc 
"U tiên bão v; Danh m11c loài ngoi lai xâm h.i 

VII Djch vy Linh virc khI tu'qng thüy van và bin di khI hu 

1 
Diu tra, khào sat, quan trc, giám sat tác dng và dir báo, cânh báo v khI 
tucYng thüy van 

2 
Giám sat bin di khI hu; Dánh giá khI hu dja phuong; Dánh giá tác dng 
cüa Bin dM khI hu và xay dirng k hotch i'mg phó vâi Bin di khI hu 

VIII Djch vy Iinh virc quãn I tng hçrp tài nguyen môi truô'ng bin và hal dão 

1 
Diu tra c bàn v tài nguyen, môi trumg bin và hãi dão; Thit 1p và 
quàn hành lang bàn v bi bin 

2 
Quãn 1 tng hçip tài nguyen vüng b?y. Lp h so' tài nguyen hãi dão. Diêu 
tra, dánh giá môi trung bin, hãi dâo 

3 Quan trc, giám sat thng hçip tài nguyen, môi trithng bin và hài dâo 
IX Dlch  vu khác 

1 
Th,rc hin irng dirng cong ngh thông tin trong linh virc tài nguyen và môi 
trumg 

2 
Giám sat dam bão an toàn thông tin di vOi h thng h tang k5 thut djch 
vi cong ngh thông tin Tài nguyen và Môi tnrng 

3 

Xây dmg, v.n hành và cp nht cci sâ dü 1iu tài nguyen và môi trung cüa 
tinh: D.t dai, tài nguyen ni.thc, dja ch.t và khoáng san, môi truing, bào tn 
thiên nhiên và da dng sinh h9c, khI tuçYng thüy van, do dac  bàn dO Va 

thông tin dja 1, tài nguyen môi trtthng bin và hãi dâo, bin di khI hâu và 
vin thám theo quy djnh cüa pháp 1ut chuyên ngành 

4 Thông tin, tuyên truyên ye tài nguyen và môi triing 
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