
Noi n/tan: 
- Nhtx trén; 
- Chil tich,  các PCT UBND tirih; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các sâ: TNMT, TC; 
- Li.ru: VT, THu  TCTMT, KTç1fl. 

Vô Van HLrng 

TM. UY BAN NHAN DAN 

T!CH 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

St: o226 /TTr-UBND Quáng Tn, ngàyo94tháng44nàm 2022 

T TRINH 
V vic ban hành danh mlic djch vi siy nghip c6ng 
thuc llnh virc tài nguyen và môi truô'ng sir dung 
ngân sách nhà nu'o'c trên dja bàn tinh Quãng Trj 

KInh gui: Hi dng nhân dan tinh. 

Can cir Lut T chüc chInh quyn dja phumg ngày 19/6/2015; 

Can cü Nghj djnh s 3 2/20 19/ND-CP ngày 10/4/2019 cüa ChInh phi:i quy 
djrih ye giao nhim vii, dt hang hotc dâu thâu cung cap san phâm, dch vii cong 
sir diing ngân sách nhà nucc tir nguôn kinh phi chi thuông xuyên; 

Can cir Nghj djnh s 60/2021tND-CP ngày 21/6/2021 cüa Chinh phü quy 
djnh Co chê tir chit tài chInh cita don vj si,r nghip cong lip; 

Sau khi xem xét d xut cita So Tài nguyen và Môi trixô'ng; UBND tinh báo 
cáo và trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét ni dung sau: 

Thirc hin quy djIIh ti dim b, khoàn 3, Diu 4, Nghj djnh s 60/2021/ND-
CP ngày 21/6/2021 cüa Chmnh phit quy djnh Co chê tr chit tài chInh cita don v 
s11 nghip cong I.p: "Cci quan chuyên mon thuc Uy ban nhán dan cap tinh báo 
cáo Uy ban nhán dan cap tinh dê trInh H5i dOng nhán dan cap tinh sia dOi, bO 
sung hoc ban hành danh myc djch vy sr nghip cOng sft dyng ngán sách nhà 
nuc theo phán cap thu5c phgm vi quán lj cia dja phwcrng và phi hQp vó'i khá 
nãng ngán sách cüa dja phwo'ng, gi B5 Tài chInh và các Bó quán lj ngành, linh 
vc dé giám sth' trong qua trInh thyc hién "; U5' ban nhân dan tinh kInh trInh Hi 
dông nhân dan tinh ban hành danh mlic djch vi sr nghip cong thuc linh virc 
tài nguyen và môi trirOng sir dvng  ngân sách nhà nlxirc trên dja bàn tinh Quáng 
Trj (Co phy lyc chi tiêt kern theo,). 

KInh d nghj Hi dng nhãn dan tinh xem xét, quyt djnh./.  L/-' 



TiN, 
,/ a, 

Danh muc dic'vu.'gh 
sü 

(Kern theo :tii4h4 

Phu luc 
ng thuc linh vlyc Tài nguyen và Môi tru*ng 

niroc trên dla  bàn tinh Quãng Trj 
r-UBND ngàyL4/11/2O22 cüa UBND tinh) 

TT Ten danh ml p cong Can cfr pháp 1 

I Dich vtu  linh  vtrc  quãn 1 dt dai 

1 Diu tra, dánh giá dt dai; câi tao  
dat 

Khoãn 2, Diu 1, Nghj djnh S6 148/2020/ND-
CP ngày 18/12/2020 cüa Chmnh phU v süa d6i, 
b6 sung mOt s6 nghj djnh quy ctjnh chi tit thi 
hành 1ut dat dai. 

,, Lp và diu chinh quy hoach, k 
hoach sü ding dt cüa dja phuorng 

Khoãn 2, Diu 1, Nghj djnh s6 148/2020/ND-
CP ngày 18/12/2020 cña ChInh phü v si'ra d6i, 
b6 sung mOt  s6 nghj djnh quy djnh chi ti& thi 
hành 1ut dat dai. 

3 

Dàng k dt dai, tài san gân 1in 
vôi dat, 1p h6 so dja chInh, cp 
giy chirng nhn quyn sü ding 
dAt, quyn s httu nhà và tài san 
gn lien vâi dat 

Khoãn 2, Diu 1, Nghj djnh S6 148/2020/ND-
CP ngày 18/12/2020 cUa ChInh phU v si'ra d6i, 
bô sung mOt  s6 nghj djnh quy djnh chi tit thi 
hành 1ut dat dai. 

4 
Diu tra thu thp thông tin xây 
drng, diu chinh bang giá dAt; Tu 
van xác djnh giá dAt 

Khoãn 2, Diu 1, Nghj djnh s6 148/2020/ND-
CP ngày 18/12/2020 cüa Chirih phü v sra d6i, 
b6 sung mt s6 nghj djnh quy djnh chi ti& thi 
hành 1Utt dat dai. 

5 
Th6ng kê dAt dai; kim kê dAt dai, 
l.p bàn d6 hin trng si'r diing dAt 
cüa dja phuong 

Dim a, Khoãn 2, Diu 4, Thông tu 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2021 cüa BO 
Tài chInh quy ctjnh lap, quãn 1, sir diing kinh 
phi chi hoat dng kinh t d6i vài các thim vi 
chi v tài nguyen môi tru&ng 

6 T6 chirc th%rc hiên dAu giá quyn sfr 
ding dAt 

Khoãn 2, Diu 1, Nghj djnh s6 148/2020/ND-
CP ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü ye si'ra dôi, 
b6 sung mt s6 nghj djnh quy djnh chi tMt thi 
hành 1ut dat dai. 

7 
T6 chirc thrc hin b6i thung, h 
trç và tái djnh cix khi nhà nixâc thu 
h6i dA 

Khoãn 2, Diu 1, Nghj djnh s6 148/2020/ND-
CP ngày 18/12/2020 cUa ChInh phü v si'ra d6i, 
bo sung mOt  s6 nghj djnh quy djnh chi ti& thi 
hânh lut dat dai. 

8 Quàn 1 các khu dAt cong 

- Khoãn 4, Diu 69, Lut dAt dai 2013; 
- Khoãn 2, Diu 1 cUa Nghj djnh s6 
148/2020/ND-CP ngay 18/12/2020 cüa ChInh 
phü v sfra d6i, b6 sung rnt s6 nghj djnh quy 
dlnh chi tit thi hành 1ut dat dai; 
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Dchvi.i linh vlrc do dc bàn do 
va viên thám 

Do dc, 1p bàn d dja chInh, h so 
dja chInh 

- Khoàn 2, Diêu 1, Nghj djnh s 148/2020/ND- 
CP ngày 18/12/2020 cüa ChInh phü v sira di, 
b sung meit s nghj djnh quy djnh chi tit thi 
hành 1ut dat dai. 

2 

Do dac  và bàn d phiic vi yêu cu 
quàn 1 cüa dja phucing: Thit 1p 
các diem do d?c Co s0 chuyên 
ding; xây drng h thng khôn 
ành chuyên drng; Xây dirng bàn do 
dja hInh; bàn do hành chInh 
huyn, bàn dchuyên dphiic 
vi1 mi,ic dIch chuyên diing 

Diem b, Khoàn 2, Diêu 4, Thông tr 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/202 1 cüa B 
Tài chInh quy djnh lap, quán 1, sfr ding kinh 
phi chi hot dcng kinh tê dOi v&i các nhirn v11 
chi v tài nguyen môi trung 

3 

Do dc, thành lip, cap nht bàn d 
và h so dja giâi hành chInh phic 
vu vic phân djnh, chia tách, sap 
nhp, diêu chinh dja gith hành 
chInh 

Dim b, Khoãn 2, Diu 4, Thông tu 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2021 cüa BO 
Tài chInh quy djnh lip,  quãn I, sü diing kinh 
phi chi hot dng kinh tê di vài các nhirn vi 
chi v tài nguyen môi tnr1ng 

Giám sat tài nguyen môi tnrng, 
tiiên tai bang cong ngh thárn 

Dirn g, Khoãn 2, Diu 4, Thông ttr 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2021 cüa B 
Tài chInh quy djnh lQtp, quàn 1, sir dimg kinh 
phi chi hoat dng kinh tê di vOi cac nhirn vit 
chi v tài nguyen môi trurng 

Dich vu Iinh vtrc dia cht và 
khoáng san 

Diu tra co bàn dja cht v khoáng 
san; Lap, diu chinh quy hoach 
thãm dO, khai thác khoáng san. 

Dirn d, Khoân 1, Diu 10, Lut Khoáng san 
nãrn 2010 

2 Khoanh djnh khu vuc cm, tam  
thai cm hot dng khoáng san; 
khu vrc du giá, không dâu giá 
quyn khai thác khoang san; khu 
virc cO khoáng san phân tan, nhO lé. 

Dim c, Khoán 2, Diu 4, Thông tu 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2021 cüa Bô 
Tài chinh quy djnh 1p, quán 1, sir dvng kinh 
phi chi hoat dng kinh tê dôi vâi cãc nhirn vii 
chi v tài nguyen mOi trtthng 

3 Thng ké, kim kê trU luçmg 
khoáng san. 

Thông tu s 17/2020/TT-BTNMT ngày 
24/12/2020 cüa Bô TNMT quy djnh 1p bàn 
d& bàn ye mt cat hen trang khu virc dtrc 
phép khai thác, thông kê, kiêm kê trtr h.rcng 
khoáng san d khai thác và quy trinh, phuong 
pháp, biu rnu d xãc djnh san krçing khoáng 
san khai thác thixc te 

IV Dch viii Iinh vyc tài nguyen nuóc 

Diu tra, dánh giá tài nguyen nirâc; 
diu tra hin trang khai thãc, sir 
diing tài nguyen nuâc; xà nuac thai 

Dim d, Khoãn 2, Diu 4, Thông tu 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2021 cüa Bô 
Tài chInh quy djnh lip,  quãn 1, sir diving kinh 
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và khà nãng tip nhân nuâc thai 
cüa nguôn ntrfic. Lp danh imic các 
nguôn nuàc phãi l.p hành lang báo 
v, cam môc hành lang bão v 
nguôn nirâc. 

phi chi hoit dng kinh t di vói các nhirn vi 
chi ye tài nguyen rnôi trithng. 

2 Quan trc, giám sat tài nguyen 
nuOc 

Diem d, Khoán 2, Diu 4, Thông tu 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2021 cüa Bô 
Tài chInh quy djnh lap, quãn l, s& diing kinh 
phi chi hott dng kinh tê dôi vâi các nhirn vij 
chi ye tài nguyen môi trirông. 

V Djch vi môi truô'ng 

Kim soát ngun ô nhirn; phOng 
ngra, ing phó sir c môi tru6ng 
trên dja bàn theo quy djnh cüa pháp 
lust; quãn l các nguôn thai, chAt 
thai 

Diem c, khoãn 1 Diêu 168 Lut Bão v môi 
truYng 2020 

2 

Quàn l, 4n hành mng luOi quan 
trác môi tri.thng theo quy hoach 
tong the quan träc mOi truO'ng quôc 
gia; Xay dung va to chuc th1rc hiçn 
chirang trinh quan trAc môi tnrng 
cüa dja phuang; thông tin, cãnh báo 
ye ô nhiêm môi tnrng theo quy 
djnh cüa pháp lut 

Dim d, khoãn 1 Diu 168 Lut Bâo v môi 
trtr?Yng 2020 

Diu tra, thing kê, c.p nht h 
thông thông tin, c s& dtr lieu ye 
môi tnthng; Xây dung báo cáo môi 
truYng 

Diem e, khoãn 1 Diêu 168 Lust  Bão v rnôi 
trung 2020 

Dich vu bão tn thiên nhiên vã da 
dng sinh hçc 

Quan trAc, thng k, quãn l thông 
tin, dü lieu v da dng sinh hoc; 
xây dung cci sâ di lieu ye da dang 
sinh hoc 

Dieu 73, Lut Da dang sinh hçc närn 2008 

2 

Xây dirng danh iiic, chucrng trinh 
bão thn loài nguy cAp, qu, hirn 
ducc uu tiên bào v; Danh muc loài 
ngoi lai xâm hal 

Diêu 73, Lust  Da dng sinh h9c näm 2008 

VII Dch vi Linh virc khI tu'qng thüy 
van vã biên dôi khi hâu 

Diêu tra, khão sat, quan trac, giarn 
sat tác dng và dir báo, cãnh báo ye 
khI tung thüy vAn 

Dim e, Khoàn 2, Diu 4, Thông tir 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2021 cáa B 
Tãi chInh quy djnh lap, quàn l, si'r diing kinh 
phi chi hot dng kinh tê dôi vi các nhirn vii 
chi ye tài nguyen môi tru&ng. 
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2 

Giám sat bin d& khI hu; Dánh 
giá khI hu dja phuang; Dánh giá 
tác &ng cüa Biên di khI hu và 
xay dmg k hoach Crng phó vài 
Biôn doi khi hu 

Dim e, Khoãn 2, Diu 4, Thông tu 
136/2017/TF-BTC ngày 22/12/2021 cUa BO 
Tài chInh quy djnh lap, quãn 1, sr diving kirih 
phi chi hoat dng kinh tê d& vci các thim vi 
chi v tài nguyen môi tru&ng. 

VIII 
Djch vij linh vrc quail i tang 
hqp tài nguyen môi trirô'ng bin 
và hal dão 

Diu tra cci ban v tài nguyen, môi 
tnthng bin va hâi dáo; Thiêt 1p và 
quãn hành lang bâo v bi bin 

Dim d, Khoàn 2, Diu 4, Thông tu 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2021 cüa Bô 
Tài chinh quy djnh lap, quãn l', si'r diving kinh 
phi chi hoat dOng  kinh tê d& vài các thim vi 
chi v tài nguyen môi trtthng. 

2 

Quãn 1 tng hçrp tài nguyen vung 
bi. Lp h sci tà.i nguyen hãi dao. 
Diu tra, dánh giá môi truông bin, 
hâi clâo 

Dim d, Khoãn 2, Diu 4, Thông tu 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/202 1 cüa B 
Tài chInh quy djnh lap, quãn 1, si'r diing kinh 
phi chi hoat dng kinh tê d& vâi các nhirn vi 
chi ye tài nguyen môi tru?mg. 

Quan trc, giám sat thng hçip tài 
nguyen, môi truing bin hj d 

Dim d, Khoãn 2, Diu 4, Thông tu 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2021 cüa B 
Tài chInh quy djnh lap, quãn l, si'r ding kinh 
phi chi hoat dng kinh tê d& vói các nhim vi1 
chi v tài nguyen môi tru&ng. 

IX Djch v khác 

Thrc hin 1mg dmng cOng ngh 
thông tin trong lTnh vrc tài nguyen 
Va mOi tru1ng 

- Quyt djnh 1990/QD-TTg ngày 11/12/2017 
cüa Thu tuâng ChInh phü ban hãnh danh mic 
djch vi cong sr dung ngan sách nha rnxàc 
thuôc linh vrc quãn 1 nha nuOc cUa BO Tài 
nguyen va MOi tnring; 
- Dim i, Khoãn 2, Diu 4, Thông tu 
136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2021 clia B 
Tài chinh quy djnh lap, quãn l, sIr diing kinh 
phI chi hoat dung kinh tê di vâi các nhim vi 
chi v tài nguyen môi tnrng. 

2 

Giám sat dam bâo an toàn thông tin 
d6i vci h th6ng ha t&ng kj thut 
djch vi,i cong ngh thông tin Tài 
nguyen và Môi tru?ng 

- Quyt djnh 1990/QD-TTg ngày 11/12/2017 
cIra ThIr ttrIrng Chinh phIr ban hành danh miic 
djch vii cong sIr diving ngan sách nhà ntrâc 
thuOc linh vrc quãn 1 nhà nuJc cIra B Tài 
nguyen và Môi trithng; 
- Dim i, Khoãn 2, Diu 4, Thông tu 
136/2017/TT-BTC ngãy 22/12/2021 cUa BO 
Tài chInh quy djIih lip,  quân 1, sIr ding kinh 
phi chi hoat dng kinh tê dOi vài các nhim vi 
chi v tài nguyen môi truO'ng. 

3 Xây dmg, vn hành và cp nh.t cci - Quyt djnh 1990/QD-TTg ngày 11/12/2017 
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si dü 1iu tài nguyen va môi trii?mg 
cüa tinh: Dat dai, tâi nguyen nixàc, 
dja chat và khoáng san, môi trtx&ng, 
bâo ton thiên nhiên va da dng sinh 
h?c, khI tuçing thüy van, do dac  bàn  

c1ia Thu ttràng ChInh phü ban hânh danh mic 
djch vi cong sr diing ngân sãch nhà nixOc 
thuc linh virc quãn 1 nhã nuâc cUa Bô Tài 
nguyen và Môi truang; 
- Dim i, Khoãn 2, Diu 4, Thông tu 

do và thông tin dja 1', tài nguyen 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/202 1 cüa B 
rnoi truông biên và hãi dáo, biên Tài chInh quy djnh lap, quán 1, sr diing kinh 
dôi khI hu và vien thám theo quy phi chi hot dng kinh th d& vâi các nhim vi 
djnh cüa pháp 1u.t chuyên ngành chi v tài nguyen môi tru&ng. 

- Quyt djnh 1990/QD-TTg ngày 11/12/20 17 
cUa Thu tuàng ChInh phii ban hành danh miic 
djch vii cOng sir dicing ngãn sách nhà nuâc 
thuQc linh virc quân 1 nha nuàc cUa B Tài 

Thông tin, tuyen truyn v tài nguyen vã MOi truiYng; 
nguyen và môi truing - Dim i, Khoãn 2, Diu 4, Thông tu 

136/2017/TT-BTC ngây 22/12/2021 cüa B 
Tài chInh quy djnh lap, quãn 1, sir diing kinh 
phi chi hoat dông kinh tê dôi vâi các nhim vi1 
chi ye tài nguyen môi trithng. 
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