
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TINH BA  R!A  — VUNG TAU Dc 1p — Tur do — Hnh phüc  

S:  At) /QD-UBND Ba Rfa — Vi2ng Tàu, ngày4l thángt näm 2019 

QUYET DINH 
A •A A A * A - Ye viçc cong bo danh mtic  thu tyc hanh chinh thrçrc thay the trong limb vlrc 

do dic, ban d và thông tin dja 1 thuc thm quyn giãi quyt cüa S& Tài 
nguyen và Môi trtrông tinh Ba Rja — Vüng Tàu 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A  — VUNG TAU 

Can cü Lut T chirc Chinh quyn dja phixo'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can cü Nghj djnh s 63/201 OIND-CP ngày 08 tháng 6 nàm 2010 cüa ChInh 
phü ye kiêm soát thu tiic hành chInh; Can cü Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 
14 tháng 5 nàm 2013 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj 
djrih lien quan den kiêrn soát thu tjc hành chinh; 

Can cIt Nghj djnh s 92/20171ND-CP ngày 7 tháng 8 nãm 2017 cüa ChInh 
phü sita dOi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh lien quan den kiêrn soát thU 
tic hành chInh; 

Can cit Thông ttx s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 nàm 2017 cUa B 
tnrâng, ChU nhirn Van phOng ChInh phU huâng dan ye nghip vii kiêrn soát thU 
tuc hành chInh; 

Can cit Quy& djnh s 1552/QD-BTNMT ngày 21 tháng 6 näm 2019 cUa 
B trrnng B Tài nguyen và Môi tru&ng ye vic cOng bô bô sung thu tiic hành 
chInh ducic thay the trong linh virc do dac,  bàn do và thông tin dja 1 thuc phm 
vi chirc nãng quãn 1 nba nuOc cUa B Tài nguyen và Môi tn.thng; 

Xét d nghj cUa Giám dc S& Tài nguyen và Môi trt.rng tai Th trInh so 
3722/TTr-STNMT ngày 28 tháng 6 näm 2019, 

QUYET D!NH: 
.A A P. * 

Dieu 1. Cong bo kern theo Quyet dnh nay danh rnic 01 thu tic hanh chinh 
thay the linh vrc do dac,  bàn do và thông tin da l (dã dirçic cong bô tai  Quyêt 
dnh so 1196/QD-UBND ngày 08 tháng 5 nàm 2017 ye vic cong bô thu tiic hành 
chInh dà di.rçtc chuân hóa và bäi bO thU tic hành chInh thuc thâm quyên giãi quyêt 
cUa Sâ Tài nguyen và Môi tnrng tinh Ba Ra — Vfing Tàu) (dInh kern Danh myc 
th tyc hành chInh,). 

Ni dung chi tit cUa thU tiic hành chInh &rcic ban hành kern theo Quyt 
djnh so 1552/QD-BTNMT ngày 21 tháng 6 nàm 2019 cUa B tru&ng B Tài 
nguyen và MOi tnrmg ye vic cOng bô bô sung thU tVc  hành chInh duçic thay the 
trong linh virc do dc, bàn do và thông tin dja 1 thuc ph.m vi chirc nang quãn 
1 nhà nuâc cUa B Tài nguyen va Môi truà'ng. 
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KT. CHU T!CH 
HO CHU T!CH 

Giao Giám dc S& Tài nguyen và Môi trLrmg chu trách nhim v hInh 
thüc, nOi  dung cong khai thu tiic hành chInh theo dung quy djnh dôi vói nhftng 
thu tic hành chinh thuc thâm quyên tiêp nhn, giãi quyêt cüa dn vj mInh. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k t1r ngày k9. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các Si, Thu 
tru&ng các ban, ngành thuc Uy ban nhân dan tinh và các to chi'rc cá nhãn có lien 
quan có trách nhim thi hành Quyêt djnh này.I.g_ 

Noi n1zn: 
- Nhix Diêu 3; 
- BO Tài nguyen và Môi trning (b/c); 
- VAn phông ChInh phü (Ciic KSTTHC) (b/c); 
- TTr.Tinh üy, TTr HDND tinh (b/c); 
- UB MTFQ VN tinh; 
- Báo BRVT, Dài PTTH tinh; 
- Trung tam Cong báo tin hoc; 
- B phn TN và trâ KQ tp trung cp tinh; 
- Luu: VT, P. NC-KSTFHC.' 

A,  

Lê Tuan Quoc 



Tai B 
phn tiêp 
nhn và 
trã kêt 
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trung cap 
tinh cüa 
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chInh; 
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1. Thai gian 
hip nhn và 
giao Ira kit 
qua: Sang tt 07 
gi 30 den 12 
gi?Y 00 và chiêu 
tir13 gRi 00 den 
16 gR 30 vào 
các ngày lam 
vic trong tuân. 

2. TIuYi hqn gidi 
A quyet: 

Ngay trong ngày 
lam vic hoc 
theo th?yi gian 
thng nhât vti 
ben yêu câu 
cung cap. 

T- 
VTB- 
29022 
7-TT 

Cung 
cap 

thông 
tin, dtr 
liêudo 
dtc và 
bàn do 

Cung cap 
thông 
tin, dtt 

1iu, san 
phâm do 
dc và 
bàn do 
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THU TUC  HANH CH!NH LNH V!1C LINH VIIC DO DiC, BAN DO vA THÔNG TIN D!A  L\ THUQC THAM QUYEN 
GIAI QUYET CUA S1 TAI NGUYEN vA MÔI TRUNG TNH BA R!A  — VUNG TAU 

ành kern theo Quyt djnh scf /QD-UBND ngày 4') tháng , nám 2019 cza ChÜ tjch UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu) 

MVC THU  TVC  HANH CHiNH THAY THE 

STT 

Ten 
thu tiic 
hành 
chInh 

Cu 

Ten thu 
tiic hành 

chInh 
mm 

A So ho 
so.  

Thôi han giãi 
quyet 

dim 
thirc 
hiên 

Cách thirc 
thiyc hin 

Phi, I phi Can cir pháp 1) Ghichü 

Linh vlyc do dC, bàn d1 và thông tin dla  1  

Mrc phi khai thác, 
si'r ding thông tin, 
d1'r 1iu do dac và 
bàn d dixçic quy 
djnh Cu th ti Biu 
mirc thu phi khai 
thác, str dung thông 
tin, dtr 1iu do dtc và 
bàn d ban hânh 
kern theo Thông tu 
s, 196/2016/TT- 
BTC ngày 08 tháng 
11 näm 2016 cüa Bô 
trtràng B Tài chInh 
quy djnh mirc thu, 
ch d thu, np, 
quàn 1 và sCr dicing 
phi khai thác, s& 
dicing thông tin, dtr 
lieu do dc và bàn d 

- Lust Do dac và bàn 
d ngày 14 tháng 6 
nAm 2018; 

- Nghj djnh s6 
27/2019/ND-CP ngày 
13 tháng 3 näm 2019 
cüa Chinh phü quy 
djnh chi tit mt s 
diu cUa Luât Do dic 
vàbànd; 

- Thông tix s 
196/201 6/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 näm 
2016 cüa B trl.r&ng 
B Tài chInh quy djnh 
mirc thu, ch d thu, 
np, quàn 1 Va scr 
diing phi khai thác, sCr 
diing thông tin, dü 1iu 

Nhtng ni 
dung con 1i 
cüa TTHC 
thixc hiên theo 
Quyet djnh so 

1552/QD-
BTNMT ngày 
21/6/2019 ye 
vic cOng bô 
bô sung thu 
tiic hành chinh 
ducc thay the 
trong linh virc 
do dc, bàn do 
và thông tin 
dja l thuc 
phm vi chtrc 
nàng quàn l 
nhà nixâc cua 
B Tài nguyen 
và Môi tnr?mg, 
dã thrçic cp 
nht trén 

\\ 
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(Gzi kern BiJu rnzc dodcvàbánd. CSDL quc 
thu phi khai thác, sz 
dyng thong tin, dI 

lieu do dac Va ban 
d4). 

gia v TTHC. 
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BIEU MI5C THU PHI 

KHAI THAC, stY DVNG  THÔNG TIN, DU' LIEU DO DAC  VA BAN DO 

(Ban hành kern theo Thông tu- s 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 nàrn 2016 cüa B(5 Tài 
chIn/i) 

Dcm vj tInh: Dng 

So 
TT 

Loi tir 1iu Don vj 
tInh 

Mfrc thu 

(dong) 

Ghi chü 

I A. ,. . Ban do in tren giay 
1 Bàn d dia hinh t lê 1/10.000 

và lan hon 
t 120.000 

2 Bàn d dja hlnh t 1 1/25.000 t 130.000 

3 Bàn d dja hInh t 1 1/50.000 t 140.000 
4 Bàn d dia hinh t lé 1/100.000 

và nhô han 
tY 170.000 

5 Bàn d hành chInh Vit Nam bO 900.000 

6 Bàn d hành chInh cp tinh b 300.000 
7 Bàn d hành chmnh cp huyn b 150.000 

II Ban d s dng Vector 
1 Bàn d dja hinh t 1 1/2.000 mãnh 400.000 Nu chQn lQC ni dung 

theo 7 Rip thông tin thI 
mirc thu phI cho tmg lap 
nhi.x sau: 

a) Các Rip thông tin dja 
hInh, dan ci.i, giao thông, 
thüy h: thu bang 1/7 mirc 
thu theo mành nhãn vói h 
s 1,2; 

b) Các lap co sâ toán hçc, 
dia giài, thtrc 4t: thu bang 
1/7 mi.'rc thu theo mành 

2 Bàn d dia hInh t 1 1/5.000 mãnh 440.000 

3 Bàn d dja limb t lê 1/10.000 mành 670.000 

4 Bàn d dja hlnh t' 1 1/25.000 mành 760.000 

5 Bàn d dia hInh t3 lé 1/50.000 mãnh 950.000 

6 Bàn d6 dia  hinh t5' 1 1/100.000 mãnh 2.000.000 

7 Bàn d dja hInh t 1 1/250.000 mãnh 3.500.000 

8 Bàn d dja hInh t 1 1/500.000 mãnh 5.000.000 

9 Bàn d dja hInh t 1 
1/1.000.000 

mánh 8.000.000 

10 Bàn d hành chInh Viêt Nam mành 4.000.000 

11 Bàn d hành chInh tinh mãnh 2.000.000 

12 Bàn d hành chInh cp huyn mãnh 1.000.000 

III Ban d s dng Raster Mi.'rc thu bang 50% bàn d s6 dng vector cüng t' 
l 

IV Dfr 1iu phim ãnh chyp tir may 

bay 
1 File chpànhkthuts file 250.000 

2 Phim quét d phân giài 16 p.m file 250.000 

3 Phim quét d phãn giài 20 p.m file 200.000 

4 Phim quët d phân giài 22 p.m file 150.000 

5 BInh ciE, ành s t l 1/2.000 mành 60.000 

6 BInh d ành s t 1 1/5.000 mânh 60.000 

7 Birth d ành s t' 1 1/10.000 mánh 70.000 

8 BInh d ãnh s t lê 1/25.000 mãnh 70.000 



9 BInh d ãnh s t' 1 1/50.000 mânh 70.000 

V Giá trl dim tça d 
1 Cp 0 dim 340.000 

2 HngI dim 250.000 

3 Hng II dim 220.000 

4 Hang III, hang IV dim 200.000 

5 Dja chInh co s& dim 200.000 

VI Giá trl dim d cao 
1 HngI dim 160.000 

2 Hang II dim 150.000 

3 Hang III dim 120.000 

4 HngIV dim 110.000 

VII Giá trj dim trQng liyc 
1 Dim Co si dim 200.000 

2 DimhingI dim 160.000 

3 Dimtira dim 140.000 

4 Dim chi tit dim 80.000 

VIII Ghi chit dim tQa d, d cao, 
trçng 1irc 

t?Y 20.000 

IX Co s& dfr 1iu nn dia I 
1 Co sâ dü 1iu nn dja 1 t 1 

1/2.000 
mãnh 400.000 Nu ch9n l9c ni dung 

theo 7 lop thông tin thI 
müc thu phi cho trng lap 
nhusau: 

a) Các lop thông tin dja 
hInh, dan cu, giao thông, 
thüy h: thu bang 1/7 
mirc thu theo mânh nhân 
VOl h so 1,2; 

b) Các lOp co SO toán hçc, 
dja giOi, thirc 4t: thu bang 
1/7 mire thu theo mãnh 

2 Co sâ dü lieu nn dja i t i 
1/5.000 

mãnh 500.000 

3 Co si dtt 1iu nn dja 1 t' 1 
1/10.000 

mãnh 85 0.000 

4 Co sa d& lieu nn dja l t l 
1/50.000 

mãnh 1.500.000 

5 Co sâ dtt 1iu nn dja 1 t' lé 
iii.000.000 

mãnh 8.000.000 

6 Mo hInh s do cao do chInh xác 
cao xây dmg bang cong ngh 
quét lidar dong gói theo mãnh ti 
l 1/2.000 hoäc t' lé 1/5.000 

mãnh 200.000 

7 Mo hInh s d cao d chInh xác 
tucrng img vOi khoãng cao dêu 
0.5 met den 5 met dóng gói theo 
mãnh t' lê 1/2.000 hoäc t' lê 
1/5.000 

mãnh 80.000 

8 Mo hInh s do cao dO chInh xác 
Urcingirng vOi khoáng cao dêu 5 
met den 10 met dOng gói theo 
mãnht'1 1/10.000 

mânh 170.000 

9 Mo hlnh s do cao dO chInh xác mãnh 2.550.000 



tiwnguing vài khoãng cao du 5 
met den 10 met, dóng gói theo 
mánh t' 1 1/50.000 

10 Mo hmnh s6 do cao dO chInh xac 
ttrnng irng vth khoãng cao dêu 
20 met dOng gói theo mãnh t' 1 
1/50.000 

mánh 3 00.000 

11 CG sâ dü 1iu dja danh dja 
danh 

20.000 
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