
NỘI DUNG ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG TTĐT HUYỆN 

 

1. Tên cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Hà. 

2. Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 

3. Email của đơn vị: phongtnmt-bacha@laocai.gov.vn  

4. Số điện thoại: 02143.780.465; Fax: 02143.780.465 

5. Bộ máy lãnh đạo: 

- Trưởng phòng: Hà Đức Minh. Điện thoại DĐ: 0912.349.414; CQ: 
02143.505.062 

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Tài Nghệ. Điện thoại DĐ 0912.005.952, 
0967.718.058. 

- Phó trưởng phòng: Lương Văn Hưng. Điện thoại: 0977.453.886. 

6. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị: 

6.1. Vị trí và chức năng: 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện 
quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, 
khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; đồng 
thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài 
nguyên và Môi trường. 

6.2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định; quy hoạch, kế hoạch 
dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi 
được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài 
nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường. 

- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất của huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 

- Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và 
chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai của huyện. 

- Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa 
phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy 
định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định 
trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất. 



- Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi 
trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch 
phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công 
tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường 
theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm 
công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài 
nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn. 

- Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh 
vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi 
gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn 
gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển 
bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen. 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước 
sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải 
trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc 
trám lấp giếng. 

- Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát 
hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm 
quyền. 

- Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước 
thải vào nguồn nước theo thẩm quyền. 

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất 
hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan 
cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy 
định của pháp luật. 

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản 
chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và 
tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn 
huyện. 

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài 
nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản. 

- Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định 
của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp 
luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu 
trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. 

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh 
tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và 
tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân huyện. 



- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài 
nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi 
trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở 
Tài nguyên và Môi trường. 

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu 
ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen 
thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công 
chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp 
luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện. 

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định 
của pháp luật. 

- Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ 
công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo 
quy định của pháp luật. 




