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QUYET D!NH
Vé vic dit hang tu van Kiêm kê dat dai Va 1p bàn do hin tring
sfr dçing dat trên dja bàn huyn Ba Chë näm 2019
Ủy ban Nhân dân huyện Ba Chẽ
Tỉnh Quảng Ninh
20.09.2019 16:31:18 +07:00

U( BAN NHAN DAN HUYN BA CHE

Can cir Lu.t To chüc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015;
Can cir Lust Dt dai ngày 29 tháng 11 näm 2013;
Can cir Lut Du thu sé 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Can cir Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 nàm 2014 cüa ChInh
phü Quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lu.t Dat dai;
Can cir Ng djnh s 32/2019/ND-CP ngày 10 tháng 4 nam 2019 cUa ChInh
phü Quy djnh giao nhim vii, dt hang hoc dâu thâu cung cap san phâm, djch vi
cong si:r ding ngân sách nhà nithc tr nguôn kinh phi chi thithng xuyên;
Can ci:'r Quyt djnh s 2258aIQD-UBND ngày 16 tháng 9 nam 2019 cüa
UBND huyn Ba Ch ye vic phê duyt kê hoach lira ch9n nhà thâu tu van Kiêrn
kê dat dai và 1p bàn do hin trng si~ diing dat trén dja bàn huyn Ba Che;
Xét d ngh tai T? trInh s 403/TTr-TNMT ngày 20 tháng 9 nam 2019 cüa
phèng Tài nguyen và Môi trung,

QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt dt hang tu vn thirc hin Kim kê dAt dai và 1p ban dO
hin trng sü dçing dat trén da bàn huyn Ba Chë nàm 2019 vth các ni dung c
the nhu sau:
1. Ten di,r an: Kim kê d.t dai và 1p bàn d hin trng sir ding dAt trên dja
bàn huyn Ba Chë 11am 2019;

2. Don vj thirc hin: Trung tam Cong ngh thông tin tài nguyen và mOi
truYng(thuc St Tài nguyen và Môi trthng tinh Quàng Ninh).
3.Dja chi: Phuing Hong Ha, thành ph Ha Long, tinh Quàng Ninh;
4.D.t hàn,g cac cOng vic: Kim kê dAt dai và 1p bàn d hin trng sir diing
dat cap huyn, cap xã trén dja bàn huyn Ba Chê näm 2019;

5. Giá trj dt hang: 789.623.000 dIng.
6. HInh thüc dt hang: Trçn gói;
7.Thai gian thirc hin: K tir ngày k hçp dng dn ht 31/12/2019.

Diêu 2. Giao cho phông Tài nguyen và Môi tnring quàn 1 dr an và k
hp dong dt hang vâi Trung tam Cong ngh thông tin tài nguyen và môi truäng

thuc Si Tài nguyen và Môi truô'ng tinh Quãng Ninh thirc hin bão dam tin d,
chat luçing cüa dir an.
Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k.
Các ông (bà): Chánh Van phông HDND và UBNID huyn, Truóngphông
Tài chInh - Ké hoch, Trithng phông Tài nguyen và Môi tru?mg, Giám doe Kho
bc huyn Ba Chê, Chü tjch UBNID các xã, thj trân và Giám doe Trung tam Cong
ngh thông tin tài nguyen và mOi truô'ng và Thu trithng các dn vi lien quan can cr
Quyêt djnh thi hành./.
Noinl:ân:
- Nhix Diêu 3 (thrc hién);
- CT, PCT. UBND huyn;
- Liru: VT, TNMT.
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