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QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích  

môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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 Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động 

quan trắc môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số  

135/TTr-STNMT ngày 29/4/2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản phẩm quan 

trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên 

quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.  

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt 

động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngoài nguồn 

vốn ngân sách nhà nước áp dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban 

hành bộ Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, khí 
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thải công nghiệp; nước mặt; nước thải; nước dưới đất và đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn.  

Đơn giá áp dụng hệ số khu vực theo quy định hiện hành. Trường hợp có 

sự thay đổi do Nhà nước ban hành chính sách chế độ tiền lương hoặc giá cả vật 

tư, vật liệu trên thị trường biến động làm thay đổi đơn giá quan trắc và phân tích 

môi trường tăng hoặc giảm trên 20%, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 

hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh xem xét điều 

chỉnh cho phù hợp.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;  

- Các Bộ: TN&MT, TC;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT. KT(NNT) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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