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UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGHI XUÂN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3210 /QĐ-UBND                        Nghi Xuân, ngày 24 tháng 8 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện điều tra, 

rà soát, tổng hợp quỹ đất sản xuất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích  

do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện  

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;   

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai;  

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin 

đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kế, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 7/8/2019 của bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định định mức kinh tế - kỷ thuật thống kê, kiểm kê đất và lập 

bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính 

quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ 

chi về tài nguyên và môi trường; 
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Theo đề nghị của phòng Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

426/TNMT ngày 29/7/2021 và báo cáo kết quả thẩm định của phòng Tài chính - 

Kế hoạch tại Báo cáo số 388/BCTĐ-TCKH ngày 20/8/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí điều tra, rà soát, 

tổng hợp quỹ đất sản xuất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND cấp xã 

quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện như sau: 

1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ điều tra, rà soát, tổng hợp quỹ đất sản 

xuất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên 

địa bàn huyện kèm theo Tờ trình số 426/TTr-TNMT ngày 29/7/2021.  

2. Tổng dự toán phê duyệt: 444.103.000 đồng. 

Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm linh ba nghìn đồng chẵn. 

(Có Phụ lục 1, 2 dự toán chi tiết kèm theo) 

3. Địa điểm thực hiện: Tại 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách huyện (trích từ nguồn kinh phí đã 

bố trí 1.000 triệu đồng tại Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của 

UBND huyện). 

Điều 2. Trách nhiệm của các phòng chuyên môn và UBND các xã, thị 

trấn liên quan. 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, 

đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị có đủ chức năng thực 

hiện điều tra, rà soát, tổng hợp quỹ đất sản xuất nông nghiệp thuộc quỹ đất công 

ích do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện trình UBND huyện 

phê duyệt theo quy định; tổ chức ký hợp đồng (đã được ủy quyền tại Văn bản số 

174/UBND-TNMT ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện), kiểm tra, đánh 

giá chất lượng và nghiệm thu sản phẩm, thanh lý hợp đồng theo đúng quy định; 

thực hiện các nội dung khác có liên quan theo Hướng dẫn số 822/STNMT-ĐĐ1 

ngày 15/3/2021 của sở Tài nguyên và Môi trường và các quy định của pháp luật 

có liên quan. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng và nghiệm thu sản phẩm theo quy 

định; tham mưu UBND huyện cấp kinh phí về đơn vị để tổ chức thực hiện theo 

đúng quy định. 

3. UBND các xã, thị trấn liên quan tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn số 

822/STNMT-ĐĐ1 ngày 15/3/2021 của sở Tài nguyên và Môi trường; chịu trách 
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nhiệm phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện để cung cấp các 

hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan phục vụ đơn vị điều tra, rà soát, tổng hợp quỹ 

đất sản xuất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND cấp xã quản lý, sử 

dụng trên địa bàn huyện theo quy định./. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND& UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài 

nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 3;                                                             CHỦ TỊCH 
- Thường trực  HĐND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH.       

 

 

 

 

        Nguyễn Hải Nam 
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