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CÔNG BÁO/Số 25/Ngày 08-5-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Số: 1072/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt dự toán bổ sung kinh phí ño vẽ lập bản ñồ ñịa chính tỷ lệ
1/500 và cắm mốc xác ñịnh ranh giới công trình: ñường giao thông nội
vùng dự án ñịnh canh ñịnh cư xã ðá Bạc (giai ñoạn 2), huyện Châu ðức
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðo ñạc và Bản ñồ ngày 14/6/2018;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về Bản ñồ ñịa chính;
Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy
ñịnh về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy ñịnh về ñịnh mức kinh tế-kỹ thuật ño ñạc lập bản ñồ
ñịa chính, ñăng ký ñất ñai, tài sản gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2320/Qð-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu, về việc phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng công trình: ñường giao
thông nội vùng dự án ñịnh canh ñịnh cư xã ðá Bạc (giai ñoạn 2) huyện Châu ðức;
Căn cứ Quyết ñịnh số 19/Qð-STNMT ngày 19/5/2016 của Sở Tài nguyên và
Môi trường, về việc, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán kinh phí ño vẽ lập bản ñồ
ñịa chính tỷ lệ 1/500 và cắm mốc xác ñịnh ranh giới công trình: ñường giao thông nội
vùng dự án ñịnh canh ñịnh cư xã ðá Bạc giai ñoạn 2) huyện Châu ðức;
Căn cứ Quyết ñịnh số 375/Qð-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh về
việc công bố ñơn giá xây dựng công trình (phần khảo sát) trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
Căn cứ Văn bản số 9058/UBND-VP ngày 11/09/2018 của UBND tỉnh về việc
chủ trương cho áp dụng mục CF.21100 của Quyết ñịnh số 375/Qð-UBND ngày
08/02/2018 của UBND tỉnh ñể tính ñơn giá mốc ranh giới ñịa chính;
Căn cứ Quyết ñịnh số 29/2018/Qð-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Bộ ñơn giá ño ñạc lập bản ñồ ñịa chính, ñăng ký ñất ñai,
tài sản gắn liền với ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu;

