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S: t /2021/QD-UBND Báo Yen, ngày tháng.-/J'nám 2021 

QUYET DJNH 
Ban hành quy dlnh  chü'c näng, nhim vii, 

quyên hin cüa Phông Tài nguyen và Môi trtrông huyn Bão Yen 

UY BAN NHAN DAN HUYN BAO YEN 

Can th Lut T chic chin/i quyn dja phuvng ngày 19 tháng 6 nám 2015 và 
Lut s&a dôi, bô sung m3t so diêu cza Luç2t TO chüc CiiInh phi và Lut TO ch&c 
Chinh quyên djaphrong ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can cz Luçt Ban hành van ban quy phgm pháp lu.t ngày 22 tháng 6 nàm 2015, 
Lut Sa dOi, bô sung mt so diêu cia Lut Ban hành van ban quyphgm pháp hØt 
ngày 18 tháng 6 nàm 2020, 

Can ci Nghj djnh s6 37/2014/ND-CF ngày 05 tháng 5 näm 2014 cia ChInh 
phz quy djnh tO chic các ca quan chuyên mOn thu(5c Uy ban nhán dan huyên, qun, 
thj xä, thànhphO thu5c tin/i; 

Can ci Nhj djnh sO 34/2016/ND-CF ngày 14 tháng 5 nàm 2016 cza C!hInh  phi 
quy djnh clii tiêt mçt so diêu và bin pháp thi hành lut ban hành van ban quy phQm 
pháp lu2t; Nghj din/i  sO,15f/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 nám 2020 cia ChInhphz 
tha dOi, bô sung mç5t sO diêu cia Nhj djnhsO 34/2016/ND-cP ngày 14 tháng 5 nàm 
2016 cña ChInh phü quy djnh chi tiét mç5t sO diêu và bin pháp thi han/i luçt ban hành 
van ban quyphgmpháp luat, 

Cànth Nghj djnh s108/2 02 0/ND-CF ngày 14 tháng 9 nám 2020 cüa ChInh 
phü tha dOi, bô sung m5t so diêu cüa Nghj djnh sO 37/2014/ND-CF ngây 05 tháng 5 
nàm 2021 cüa Chin/i phi quy tI/nh to cht'c các cci quan chuyen mOn thuç5c Uy ban 
n/ian dan hiên, quçn, thj xâ thànhphO thuóc tinh, thànhphO tryt thuc trung uvng; 

C'ãn th Thông tw 05/2021/TT-BTNIVIT ngày 29 tháng 5 närn 2021 cia B5 Tài 
nguyen và MOi trwàng hwáng dan ye chz-c nàng, nhiçm vu, quyên hgn cüa S& Tài 
nguyen và MOI tru'&ng thuç5c Uy ban n/ian dan cap tinh, Phdng Tài nguyen và MOi 
tru&ng thuç5c Uy ban nhán dan cap huyn; 

Theo d nghj cza Trw&ngphOng PhOng Nç$i vy huyn tgi Ta trInh s 223/TTr-
NVngày 06 tháng 12 nãm 2021. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hãnh kern theo Quy& djnh nay ban Quy djnh cht'rc näng, thim vii, 
quyên hn cüa PhOng Tài nguyen và Môi trung huyn Bão Yen. 
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Diu 2. Quyt djnh có hiu lirc thi hAnh k tr ngày 01 tháng 01 nAm 
2022; Quyêt djnh nay thay the Quyêt djnh so 10/201 6/QD-UBND ngày 29 tháng 
711Am 2021 cüa Uy ban nhân dan huyn Bão Yen. 

Diu 3. Chánh Van phông Hi dông than dan và Uy ban nhàn dan huyn; 
Trtthng phông Ni vi; Tnr&ng phông Tài nguyen và Môi trumg; Thu tnrông các 
c quan chuyên môn, dcin vi sir nghip thuc huyn; Thu truâng các cci quan ngãnh 
d9c dóng trên dja bàn hun; Chu tjch Uy ban nhãn dan các xã, thj tran cAn cir 
quyêt djnh thi hành.4 

Noinhmn: 
- Sâ Ti.r phap; 
- SàNi vi; 
- SiTMvàMT; 
- TT Huyn üy; 
- iT HDND huyn; 
- UBND huyn; 
- Cong TTDT huyn; 
- Nhx Diêu 3; 
- Liru: VT, 
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UY BAN NHAN DAN 
HUYN BAO  YEN 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Doe 1p - Tr do - Hnh phtic  

Chirc n 
cüa Phông Tài ng 

(Ban hành kern theo Quyêt djnhs 
cña Uy ban nhâ 

A en han 
g huyn Bão Yen 

-UBND, ngày)J //2-/2021 
áo Yen) 

Chuong I 
CHC NANG, NuIM VJ, QUYEN HN 

CUA PHONG TAI NGUYEN vA MO! TRUNG HUYN BAO YEN 

Diu 1. Vj trIvà chile náng 

1. Phông Tài nguyen và Môi tru&ng là ca quan chuyên mon thuc Uy ban 
nhãn huyn, thirc hin chüc nng tham mlxu, giüp Uy ban nhân dan huyn quàn 1 
nhà niiâc ye tài nguyen và môi trix&ng gôm: dat dai; tài nguyen niic; tài nguyen 
khoáng san; môi trueing; do dac  và bàn do; biên dôi khI hu. 

2. Phông Tài nguyen và Môi trithng có con d.0 và tâi khoàn riêng; chju s1r 
chi dao,  quãn l và diêu hành cüa Uy ban nhàn dan huyn, dông thñ chju sir chi 
d.o, kiêm tra, hrnng dan ye chuyên mon nghip vçi cüa S& Tài nguyen và MOi 
tru1ng. 

3. Trách nhim, ch d lam vic cUa Trinng phông Tài nguyen và Môi 
trithng và các quy djnh khác không quy djnh tai  quy djnh nay thirc hin theo quy 
djnh tai  Nghj djnh so 37/2014/ND-CPIND-CP và Nghj djnh so 108/2020/ND-CP. 

.A A iDieu 2. Nhiçm vii va quyen hn 

1. TrInh Uy ban than dan huyn ban hành nghj quyt, quyt djnh, quy 
hoach, kê hoch phát trien trung hn và hang näm ye linhvçrc tài nguyen và môi 
tnr&ng thuc thãm quyên ban barth cüa Hi dông nhàn dan và Uy ban nhân dan 
huyn; chuong trInh, bin pháp to chüc th%rc hin các nhim viii ye tài nguyen và 
mOi trt.r?ing thuc thãm quyên quyêt djrih cüa Hi dông nhân dan và Uy ban nhãn 
dan huyn; d1r thâo quy djnh chüc nng, nhim vi1, quyên han  và c câu to chic 
cüa Phông Tài nguyen và Môi tnr&ng. 

2. Trinh Chü tjch Uy ban nhãn dan huyn dir thào quyt djnh và các van bàn 
khác ye tài nguyen và môi tru&ng thuc thâm quyên ban hành cüa Chü tjch Uy 
ban nhân dan huyn. 

3. T chirc th?c hin các van bàn pháp lust,  quy hoach, k hoach,  chuang 
trInh và các van bàn khác ye lTnh virc tâi nguyen và môi tru&ng sau khi dâ ducic 
cap có thãm quyen phe duyt; thông tin, tuyên truyen, phô biên, giáo diic pháp 1utt, 
theo dôi cong tác thi hành pháp 1ut ye tài nguyen và môi tru&ng theo quy djnh 
pháp lut. 



4.Vd.tdai 

a) Tham mini Uy ban nhãn dan huyn 1p quy hoach, k hoach s1r ding dt, 
diêu chinh quy hoach, kê hoach sü diing dat và to chüc thirc hin sau khi duçic phê 
duyt; 

b) Thm djnh h s v giao dt, cho thuê dat, thu hi d.t, chuyn miic dIch 
s1r dçing dat, cap giây chIrng nhn quyên s diving dat, quyêns hüu nhà & và tài 
san khác gall lien vâi dat cho các dôi tixçYng thuc thâm quyên cüa Uy ban nhân 
dan huyn; 

c) Tham gia xác djnh giá dt, mirc thu tin si'c diing dt, tin thuê dt cUa dja 
phinmg; to chüc thãm djnh phng an bôi thu&ng, ho trçY và tái djnh Cu theo quy 
djnh cüa pháp 1u.t; tham mixu giüp ChU tjch Uy ban nhân dan huyn quyêt djnh 
trirng diing dat, gia han  tnrng diing dat; tham muu giüp Uy ban nhân dan huyn 
trong cong tác dâu giá quyên sir ding dat trén dja bàn huyn theo quy djnh. 

5. Vé tâi nguyen nuâc 

a) Thirc hin các bin pháp bão v chat luqng tài nguyen nuâc, ngun nuóc 
sinh hoat tai dja phucmg; diêu tra, thông kê, tong hcip và phân loai giêng phãi tram 
lap; 

b) Phi hcp t chirc lrng phó, khc phiic si,r ci ô nhim ngun nu&c; theo 
dOi, phát hin và tham gia giãi quyêt sir cô 0 nhiêm nguOn nixâc theo thâm quyên; 

c) Phi hçip t chCrc däng k hoat  dng khai thác, sir diving tài nguyen nixâc 
theo thâm quyên. 

6. V tài nguyen khoáng san 

a) Thirc hin các nhim vi lien quan dn vic cho thuê dt hoat  dng 
khoáng san, sü diing h tang k5 thut và các van dê khác có lien quan cho to 
ch&c, cá nhân duçic phép hoat dng khoáng san theo quy djnh cüa pháp lut; 

b) Thirc hin các bin pháp bão v khoáng san chua khai thác, tài nguyen 
thiên nhiên khác theo quy djnh cüa pháp lu.t; 

c) D xut vic huy dng các 1irc krng trên dja bàn d giài tOa, ngn chin 
boat dng khoáng san trái phép; báo cáo Uy ban nhân dan huyn ye tInh hInh bão 
v khoáng san chua khai thác trên dja bàn theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

7. VmOitru&ng 

a) T chirc dàng k, xác nhn và kim tra vic thirc hin k hoach bão 4 
môi trir&ng, kê hoach phông nglra, lrng phó và khäc phçic 51r cô môi tru&ng tren 
dja bàn; tham mini cho Uy ban nhân dan hu4n quãn 1 nhà nithc ye üng phó sir 
cô chat thai; to chiic kiem tra, dánh giá nguy c xãy ra sir cô chat thai; to chüc 
lrng phó sir cô chat thai, cái tao  phc hôi mOi tru&ng sau sir CO chat thai tren dja 
bàn theo quy dh cüa pháp 1ut; 

b) T ch&c thu phi báo 4 mOi tru&ng di vó'i nuâc thai cOng nghip theo 
quy djnh cüa pháp 1ut dôi vâi các c s& thuc din quãn l fran dja bàn; xây 
dirng báo cáo cOng tác bão 4 môi trir&ng; tham gia 1p báo cáo hin trng mOi 



tnr&ng theo djnh ks'; tham mini t chüc thirc hin thng ké, báo cáo kt qua chi 
tiêu thng ké ye môi trung; thrc hin cong tác bào v môi tru&ng lang nghê, các 
cijm cong nghip, khu du ljch trén dja bàn theo phân cong cüa Uy ban than dan 
huyn và theo quy djnh cüa pháp 1ut; thu thp, quàn l km trEt dtt lieu ye môi 
tnr?mg, bào ton thiên nhiên và da dng sinh h9c trên dja bàn; 

c) Trin khai các hoat dng bão tn thiên nhiên và da dng sinh hçc trên dja 
bàn quàn l theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

8. Tham gia quàn l mc do dac  theo phân cp cüa Uy ban nhân dan tinh 
va thirc hin nhim v1 quân l nhà nisóc khác ye do dac  và bàn do theo phân cap 
ho.c üy quyên cüa cci quan quân l nhà nuc câptrên. 

9. Tham giaxây dçmg, cp nht k hoach barth dng i'rng phó vói bin di 
khI h.0 cüa tinh; to chirc thrc hin kê hoach  hành dng üng phó vâi biên dôi khI 
hu trên dja bàn huyn; to chirc thirc hin các chuang trInh, nhim vii, dir an ye 
biên dôi khI hu theo phân cOng cüa Uy ban than dan huyn và Sâ Tài nguyen và 
Môi trung. 

10. Thirc hin các nhim vl quail l nhà nuâc v hoat dng khi tuqng thüy 
vn theo phân cap hoc Uy quyên cüa co quan quân 1 nhà nuâc cap trén; tham 
giabào v cong trInh kbi tuqng thüy vn thuc mng kthi tram khi tixqng thüy van 
quôc gia và tram  khI tixqng thüy van khac trên dja bàn; tham gia giâi quyêt, xü 1 
vi phm ye khI tisqng thüy van theo thâm quyén. 

11. Thm djnh, däng k, cp các l°ai  giy phép v tài nguyen và môi 
truYng theo quy djnh cUa pháp 1ut và theo phân công, phân cap hoc üy quyên 
cüa Uy ban nhãn dan huyn. 

12. Theo dOi, kim tra các t chüc, cá nhãn trong vic thrc hin các quy djnh 
cüa pháp 1ut ye tài nguyen và môi tnrè'ng; tiêp Cong dan, giài quyêt khiêu nai,  tO 
cáo; phông, chông tham nhüng, lang phi theo quy djnh cüa pháp lut và phãn 
cong cüa Uy ban than dan huyn. 

13. Thirc hin nghiên cru, 1rng d'çing khoa hçc và cong ngh; trin khai 
ChInh quyen din tü, chuyên dôi so hung tài ChInh phü so ye tâj nguyen và mOi 
truông; xây dmg, quãn l, van bath yà cung cap dtt lieu, thông tin, tu 1iu y  tài 
nguyen và mOi trinYng theo quy djth cüa pháp lust yà theo phân cOng cüa Uy ban 
nhan dan huyn. 

14. Giüp Uy ban than dan huyn quãn l t chüc yà hot dng cña các hi, 
tO chirc phi chIth phU trong 11th virc tâi nguyen và mOi trung thuc thãm quyên 
cüa Uy ban than dan huyn. 

15. Giüp Uy ban th dan huyn t chüc tp hu.n, bi duàng và hithng din, 
kiêm tra ye chuyên môn, nghip vçi quàn l thà nuc ye tài nguyen yà mOi tnr&ng 
dôi yâi cong chirc chuyên mon ye tài nguyen và môi tnrng thuc Uy ban nhãn 
dan cap xä và các to chüc, cá nhãn có lien quan theo quy djnh pháp lust. 

16. Quàn 15',sir dung cOng chüc theo yj  trI yiêclãm; d xut khenthu&ng, k 
1ut, dào tao  và bôi duOrng ye chuyen mOn, nghip vi dôi yâj cOng chirc thuc 



6 

16. Quãn 1,sir ding cong chüc theo vj tn vic lam; d xut khen thu&ng, k 
1ut, dào tao  và bôi duOng ye chuyên môn, nghip vi dOi vth cong chirc thuc 
phm vi quán l cUa Phông Tài nguyen và Môi tnthng theo quy djnh cüa pháp 
lust; quãn l và to chüc sü ding có hiu qua cOng san, tâi san và các phiicing tin 
lam vic, tài chInh và ngân sách thrçc giao theo quy djnh cüa pháp 1ut và theo 
phân cOng hoc üy quyên cüa ca quan nhà nuc cap trên. 

17. Thirc hin cOng tác thông tin, báo cáo djnh kS'  và dt xu.t v tInh hInh 
thrc hin nhim vi duçc giao vâi Hi dông nhãn dan, Uy ban nhn dan huyn, S& 
Tài nguyen và MOi tnthng. 

18. Thirc hin các nhim vii khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và theo phân 
cOng, phân cap hoc Uy quyên cüa Uy ban nhãn dan huyn, Chü tjch Uy ban nhân 
dan huyn và Ca quan nhà rnthc cap trên. 

Diu 3. Co cu ti chü'c và biên ch 

1. Phông Tài nguyen và Môi tru&ng cp huyn có Tru&ng phông, các Phó 
trixâng phông và cong chüc th%rc hin cong tác chuyên mon nghip vi1; vic bô trI 
si:r dung phãi theo ctüng tiêu chuan, chüc danh cOng chüc phü hçip vi chuyên 
mOn nghip viii và trên ca s& Dê an vj tn vic lam duçc Uy ban nhãn dan tinh phê 
duyt và hiiâng dan cüa BO quãn l ngành, linh vIc và các vn ban khác có lien 
quan. 

2. Biên ch cüa Phông Tài nguyen và Môi tru&ng trong tng biên ch cong 
chüc cüa Uy ban nhan dan huyn &rgc Uy ban nhãn dan tinh giao. 

Chu'o'ngll 
TO CHI5'C THU'C HIN 

Diu 4. Trithng phông Tài nguyen và MOi trung huyn có trách nhim: 

1. T chrc thirc hin Quy djnh nay. Ban hânh van ban phân cong nhim 
vii ci the dOi vài Tru&ng phông, các Phó truâng phông, cong chirc cüa Phông 
Tài nguyen và Môi trtthng. 

2. Quyt djnh ban hành Quy ch lam vic cUa Phông Tài nguyen và MOi 
tru&ng, ni quy ca quan, các quy djnh khác có lien quan dam bâo mci hoat 
dng, diu hãnh cüa Phông Tài nguyen và Môi tnrng theo dung quy djnh cUa 
pháp 14t. 

Trong qua trInh thirc hin nu có vuàng mac, phát sinh c.n phâi diu 
chinh, Truing phông Tài nguyen vá MOi tru?mg phôi hqp vâi Tri.r&ng phông 
Ni vi trInh Uy ban nhân dan huyn xem xét, quyt djnh./. 
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