BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2000 /QĐ-BTNMT
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công
lĩnh vực tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng,
giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019
(Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP
ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của
Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và
lực lượng vũ trang;
Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng
ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định xây dựng định mức kinh tế
- kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;
Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản
cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho
doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động
kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 01 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
quan trắc và dự báo tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật và định mức
kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 30/2017/TT-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
điều tra, đánh giá tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật và định
mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài
nguyên nước bằng mô hình dòng chảy;
Căn cứ Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật và định mức
kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước;
Căn cứ Thông tư số 71/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật
xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên
hồ chứa;
Căn cứ Công văn số 8381/BTC-QLG ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ
Tài chính về việc tham gia ý kiến về giá sản ph m, dịch vụ sự nghiệp công sử
dụng NSNN lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2019;
t đề nghị của Cục Công nghệ Thông tin và D liệu tài nguyên môi
trường tại Công văn số 251/CNTT-KHTC ngày 29 tháng 5 năm 2019 đề xuất
ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của các
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2019;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản ph m, dịch vụ
sự nghiệp công lĩnh vực tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt
hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 theo mức tiền
lương cơ sở 1 490 000 đồng/tháng) cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài
nguyên và Môi trường thực hiện.
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Điều 2. Điều kiện áp dụng Bộ đơn giá:
1 Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị
sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp
công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: sử dụng đơn giá không có
khấu hao tài sản cố định
2 Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi
đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, ký hợp đồng cho các tổ chức,
doanh nghiệp bên ngoài thực hiện: sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định
đã loại trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với các yếu tố đầu vào: chi phí vật liệu;
chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu…)
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với khối lượng
sản ph m dịch vụ sự nghiệp công thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học
và Công nghệ, Tổ chức cán bộ; Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục
trưởng Cục Công nghệ thông tin và D liệu tài nguyên môi trường và Thủ trưởng
các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này /
KT. BỘ TRƯỞNG
Ký bởi: Bộ Tài
THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà để báo cáo);
- Bộ Tài chính Cục Quản lý giá);
- Kho bạc nhà nước Trung ương;
- Lưu VT, KHTC, LH.20.

Lê Công
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nguyên và Môi
trường
Email:
btnmt@monre.gov.v
n
Cơ quan: Bộ Tài
nguyên và Môi
trường
Ngày ký: 31.07.2019
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