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QUYET D!NH 
V vic ban hành Don giä do dc trirc tiêp phic vi•i thanh Ip 

ban do da hInh t I 1:500, 1:1.000 và ban dO da hlnli quôc gia 
t5 I 1:2.000, 1:5.000 trên dla  bàn tinh 

Uc' BAN NHAN DAN TiNH QUANG TR! 

Can ci Lut Td chi-c chInh quyn dja phirang ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can c&Lut i90 dgc và ban dá ngày 14 tháng 6 nám 2018; 

Can cz Ngh dinh s 27/2019/ND-CP ngày 13 tháng 3 nám 2019 cüa 
ChInh phz quy dlnh  chi tiét mç3t so diéu cüa Lut Do dgc và ban dO; 

Can cz Nghj djnh sd 38/2019/ND-CP ngày 09 thOng 5 nàm 2019 cüa 
GhInh phü quy djnh rn&c lwo'ng cc' sà dói vói cOn b5, cOng chtc, vién chic và 
4k-c hrqng vu trang; 

Can ci Thông tu' s 136/201 7/77'-BTC ngày 22 thOng 12 näm 20/7 ca B3 
Tài chin/i quy djnh lap, quOn si'r dyng kinh phi hoqt d3ng kin/i ë dOi vol cOc 
nhim vu chi ye Tài nguyen và Môi trirOng; 

Can cz Thông tu' s6 14/2019/77'-BTNMT ngày 16 thOng 8 nàm 2019 cüa 
Bó Tài nguyen và MOi trithng ban hành Dfnh mtc kinh té - k5Y thut do dgc tryc 
tiêpphyc vy thành 1p  ban do dja hInh t l 1:500, 1.1.000 và hOn dO dja hInh 
quócgialj1 1:2.000, 1:5.000; 

Theo d nghj cüa GiOm ddc Sà TOi nguyen và Mói trithng tgi TO' trinh 
so 1203/TTr-STNMT ngày 29 thOng 4 nám 2020 ye vic dé nghf ban hOnh Don 
giá do dgc do dQc try'c tiCp phyc vy thành 1p ban dO dja hInh i / :500. 
1:1.000 và bOn dO dja hlnh quOc gia i)l 1:2.000, 1:5.000. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay Dan giádo dac trrc tip phc 
vi.i thành 1p bàn do dja hlnh ty lé 1:500, 1:1.000 và bàn do dja hInh quôc gia ty 
1 1:2.000, 1:5.000. 

(Bao gtm Don giO và Phy lyc don giO kern theo Quylt djnh nay). 

Diu 2. Don giá thrçc xay dirng theo mrc krang ca s 1.490.000 
dông/tháng và dan giá nhân cong lao dng phô thông 205.000 dông/công cho 
khu vçrc nông thôn; 230.000 dông/công cho khu vrc do thj. 



Ha S5 &ng 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH t 

Trong tnxô?ng hqp mirc luong cci sà cüa Nba nuOc Va dan giá nhân cong lao 
dng phô thông trên da bàn tInh có thay dôi thI các chi phi trong dan giá ducic 
diêu chinh theo chi phi nhãn cong lao dng k5 thut và chi phi nhân cong lao 
dng phô thông diêu chinh; chi phi nhân cong duqc tInh diêu chinh nhu sau: 

a) Chi phi nhân cong lao dng k5' thut: 

Chi phi nhân cong lao dng = Chi phi nhân cOng lao dông x H 
k thut diêu chinh k thut dâ tInh trong don giá 

Trong do: H = Mrc hang ca sâ maul .490.000 dông 

b) Chi phi nhân cong lao dng ph thông: 

- Di vâi khu vrc nông thôn: 

Chi phi nhân cong lao dng Chi phi nhân cong lao dông ph x P 
ph6 thông diu chinh thông dà tInh trong don giã 

Trong do: P = Tin cOng lao dng ph thông mâi/205.000 dng. 

- D6i vâi khu v.rc do thi: 

Chi phi nhân cong lao dng Chi phi nhân cong lao dông ph x Q 
phô thông diêu chinh thông dà tinh trong don giá 

Trong do: Q = Tién cong lao dng phô thông mâi1230.000 dng. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngày ban hành. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám dôc các So: Tài nguyen và Môi 
tri.thng, Tài chInh, Kê hoch Va Dãu tu; Giám dôc Kho bc Nhà nt.râc tInh; Thu 
tnr&ng các ban, ngành lien quan; Chü tjch UBND các huyn, thành phô, thj xA 
chlu trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.!.  i/- 

Noi nhân: 
- Nlnr Diéu 3; 
- Trung tarn tin hQc tinh; 
- Ltru VT, TN. 
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