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Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Kạn 

 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Văn văn số 6632/UBND-THVX 

ngày 29/12/2017, gia hạn tại Văn bản số 1602/UBND-THVX ngày 06/4/2018 về 

việc tham mưu giải quyết kiến nghị của cử tri "Miễn, giảm chi phí đo đạc, lập bản 

đồ địa chính đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh"; Nay, Sở Tài nguyên và Môi 

trường báo cáo, đề xuất như sau: 

Dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính, trích lục bản 

đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất là một trong những dịch vụ công do Văn 

phòng Đăng ký đất đai (Văn phòng ĐKĐĐ) đang thực hiện (Sau đây gọi tắt là dịch 

vụ đo đạc, lập bản đồ). Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường "Người sử 

dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cung cấp dịch vụ có trách nhiệm 

chi trả chi phí cho việc cung cấp dịch vụ quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 

ngày 10/10/2016 của Chính phủ; đơn giá tính thu dịch vụ do UBND cấp tỉnh ban 

hành theo quy định của pháp luật về giá". Đối chiếu với Luật Giá năm 2012, tại 

Khoản 3 Điều 5 quy định "Nhà nước có chính sách về giá nhằm hỗ trợ khu vực có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn", tuy nhiên các văn bản dưới luật không quy định, hướng dẫn cụ thể; mặt 

khác giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ không thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ thực 

hiện bình ổn giá theo Khoản 2 Điều 15 của Luật Giá năm 2012 nên không áp dụng 

được các biện pháp bình ổn giá, trợ giá theo quy định của Luật Giá năm 2012.  

Để giải quyết vấn đề cử tri quan tâm, cùng chung tay giúp đỡ các hộ nghèo 

được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, ổn  định đời sống và sản 

xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án tổ chức thực hiện như sau: 

1. Xác định dịch vụ đo đạc, lập bản đồ thuộc Danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công do ngân sách nhà nước phải bảo đảm theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Chương 

trình hành động số 11-CTr/TU ngày 23/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 

quyết số 19-NQ/TW "Xác định các dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước 

phải bảo đảm, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn". 



2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xác định Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý trình UBND tỉnh 

quyết định (Nội dung này Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động thực hiện, 

trong đó có dịch vu đo đạc, lập bản đồ; trình UBND tỉnh tại Văn bản số 90/TTr-

STNMT ngày 07/5/2018); căn cứ kết quả xét duyệt, ban hành Quyết định của 

UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ 

trình UBND tỉnh (Áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 9 và Điểm b, c Khoản 1 Điều 10 

của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP). 

3. UBND tỉnh phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường hằng năm giao 

nhiệm vụ cho Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện cung ứng dịch vụ đo đạc, lập bản đồ 

phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ nghèo trên địa 

bàn (Áp dụng Khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP). Hằng năm, 

căn cứ nhu cầu, giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ được UBND tỉnh phê duyệt, Văn 

phòng ĐKĐĐ lập kế hoạch trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo 

phân cấp để được phân bổ, giao dự toán kinh phí thực hiện là nguồn chi thường 

xuyên của đơn vị (Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 2 Điều 18 

của Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính; Khoản 5 

Điều 21 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường). Như vậy, tất cả các hộ nghèo trên địa bàn khi có nhu cầu đo đạc, 

lập bản đồ phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đều được ngân 

sách nhà nước bảo đảm, phù hợp với Nghị quyết 19-NQ/TW và chủ trương, chính 

sách khác của Đảng, Nhà nước về xóa đói, giảm nghèo. 

Đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện. 

(Gửi kèm dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh)./.  

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- Như trên  

- TT HĐND tỉnh  (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng ĐĐ; 

- VP ĐKĐĐ; 

- Chánh VP; 

Gửi bản giấy: 
- Như trên; 

- Lưu: VT (10b). 
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