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QUYẾT ĐỊNH 
V/v sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo 
Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 

 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Thủ 

tướng Chính phủ điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, 

tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang 

ngành tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 

02/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ 

quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc 

UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất; 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 376/TTr-SNV ngày     

20 tháng 10 năm 2010, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm 

theo Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008, cụ thể: 

1. Bổ sung điểm d vào khoản 1, điều 2 như sau: 

“d) Ban hành theo thẩm quyền các chương trình, đề án, dự án, các văn bản 

quy phạm pháp luật về bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của 

pháp luật”. 

2. Sửa đổi điểm g, khoản 4, điều 2 như sau: 

“g) Về định giá đất: Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 

chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật về 

xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảng giá đất; 

hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về bảng giá đất cho công chức của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường cấp huyện; 

- Giải quyết các vướng mắc về xây dựng, điều chỉnh, thực hiện bảng giá 



đất tại địa phương;  

- Điều tra, khảo sát, thống kê giá các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu về 

giá đất;  

- Cập nhật thông tin giá đất trong hệ thống thông tin đất đai và cung cấp 

thông tin, dữ liệu về giá đất trong bảng giá đất của tỉnh;  

- Lập và gửi hồ sơ thẩm định bảng giá đất đến Sở Tài chính để thẩm định 

theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan chuyên 

môn có liên quan trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập 

Hội đồng thẩm định bảng giá đất; 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân  tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo định 

kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về xây dựng và thực hiện bảng giá 

đất tại địa phương; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về định giá đất do cấp có thẩm quyền giao 

theo quy định của pháp luật.” 

Điều 2. Biên chế  

Biên chế bộ phận làm công tác định giá đất nằm trong tổng biên chế hành 

chính của Sở Tài nguyên và Môi trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hàng năm 

theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Giám đốc Sở Nội vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố  căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 
 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH                                                                                        

CHỦ TỊCH 
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 Nguyễn Văn Vịnh 
 


