
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Văn Quan, ngày        tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán kinh phí trích đo địa chính công trình:  

Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ, huyện Văn Quan 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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

đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT 

ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài 
chính - Ủy ban dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực; 

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản 

gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất 
đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 21 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

12/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành Quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 3821/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của UBND huyện 

Văn Quan về việc thành lập Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư dự án 

Đường dẫn cầu Văn An - Nhạc Kỳ, thuộc địa bàn huyện Văn Quan, dự án thành 

phần 8, tỉnh Lạng Sơn (LS:08-DAĐT 04) hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân 
sinh và quản lý tài sản địa phương (Dự án LRAMP); 

Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 21/TTr-TNMT ngày 17/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí trích đo địa chính công trình: Đường dẫn 

cầu Văn An - Nhạc Kỳ, huyện Văn Quan với nội dung như sau: 

1. Tổng kinh phí dự toán trích đo địa chính: 23.852.000 đồng (bằng chữ: hai 
mươi ba triệu tám trăm năm mươi hai nghìn đồng). 

(Có biểu dự toán kinh phí chi tiết kèm theo) 
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2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. 

Điều 2. Giao Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện Văn Quan có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch Hội đồng Bồi 

thường, Hỗ trợ và Tái định cư dự án; Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện; Chủ tịch UBND xã Điềm He chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT HU, TT HDND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 


