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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 07/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               TP. Lào Cai, ngày 10 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Lào Cai

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi 

hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định 

về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 
liền với đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của 
liên bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường 
thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 15/3/2010 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng Đăng ký 
quyền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 40/TTr-NV ngày 05/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành 
phố Lào Cai.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Nội 
vụ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 
Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố, Thủ trưởng các cơ quan 
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có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

445/2009/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của UBND thành phố Lào Cai./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Trường Giang
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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               

QUY ĐỊNH
Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, cơ chế tài 

chính của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Lào Cai
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012  

của UBND thành phố Lào Cai)

Chương I 
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Lào Cai là đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lào Cai, do UBND 
thành phố Lào Cai quyết định thành lập, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất; chỉnh lý biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây 
dựng và quản lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, 
được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố đối với hộ gia đình, 
cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo 
quy định của pháp luật;

2. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 
đất; chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy 
định của pháp luật đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam;

3. Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu thuộc tính 
địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn thành phố; gửi thông báo chỉnh lý 
biến động cho Văn phòng đăng ký quyền sử đụng đất cấp tỉnh và UBND xã, phường 
để chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền; kiểm tra 
việc cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính của UBND xã, phường;

4. Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản khác gắn liền 
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với đất đối với người sử dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cộng đồng dân 
cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở 
tại Việt Nam;

5. Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

6. Thực hiện trích đo địa chính thửa đất và tài sản gắn liền với đất; kiểm tra chất 
lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử 
dụng, quản lý;

7. Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của thành phố 
và xã, phường;

8. Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin 
khác về đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu 
cầu của cộng đồng;

9. Thực hiện thu phí, lệ phí và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai, tài sản 
gắn liền với đất, trích đo địa chính thửa đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ 
sơ địa chính theo quy định của pháp luật; 

10. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng theo 
quy định của pháp luật; 

11. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành;
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường giao.

Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức, bộ máy
1. Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, gồm: Giám đốc và không 

quá 02 Phó giám đốc.
a) Giám đốc Văn phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND thành 

phố Lào Cai, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ 
hoạt động của Văn phòng. Chức danh Giám đốc do 01 Phó trưởng phòng Tài nguyên 
và Môi trường kiêm nhiệm.

b) Phó Giám đốc Văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật 
về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm
- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp;
- Bộ phận Đăng ký quyền sử dụng đất;
- Bộ phận Quản lý hồ sơ địa chính;
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Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm quy định nhiệm 
vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng nội quy, quy chế hoạt 
động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Biên chế 
Biên chế của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp thành phố thuộc biên 

chế sự nghiệp được giao hàng năm theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên - Môi 
trường và Trưởng phòng Nội vụ thành phố.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng 
ký quyền sử dụng đất thành phố Lào Cai có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định 
này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh cần phải điều 
chỉnh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có văn bản trình UBND 
thành phố xem xét quyết định./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Trường Giang


