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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực tài nguyên nước 

(quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh) do Bộ Tài nguyên 

và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 

(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 11tháng 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 04/2020/TT-BTNMT ngày 03 tháng 6 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp 

lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; 

Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập 

quy hoạch lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; 

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định xây dựng định mức kinh tế - 

kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 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 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ 

Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 
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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 Công văn số 9448/BTC-QLG ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Bộ 

Tài chính về việc về việc tham gia ý kiến về giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công 

lĩnh vực tài nguyên nước; 

Xét đề nghị của Cục Công nghệ Thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tại 

Công văn số 328/CNTT- CNPM ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc trình Bộ xem 

xét ban hành bộ đơn giá Lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn 

nước liên tỉnh; 

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 phẩm dịch vụ 

sự nghiệp công lĩnh vực tài nguyên nước (quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên 

tỉnh, nguồn nước liên tỉnh) do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế 

hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thực hiện.  

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. 

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 và Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
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, L. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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