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UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 15/2012/QĐ-UBND

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

               TP. Lào Cai, ngày 27 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức bộ máy của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố ban hành 

kèm theo Quyết định số 401/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009  
của UBND 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 Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố trực thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008 của 

liên 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 UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02/02/2010 của 
liên 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 thực 
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;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 bản quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 
Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 401/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009  
của UBND thành phố Lào Cai, như sau:

1. Bổ sung Khoản 19 vào Điều 2:
“19. Về công tác định giá đất:
a) Tham mưu, giúp UBND thành phố tổ chức thực hiện bảng giá đất trên địa bàn 

thành phố;
b) Phối hợp với tổ chức làm công tác định giá đất của Sở Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện việc điều tra, khảo sát giá đất, thống kê giá các loại đất; xây dựng, 
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cập nhật thông tin giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn thành phố;
c) Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan chuyên môn có liên 

quan về thực hiện bảng giá đất trên địa bàn thành phố;
d) Báo cáo UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ hoặc 

đột xuất về tình hình thực hiện bảng giá đất trên địa bàn thành phố.”
2. Bãi bỏ Khoản 8 Điều 2:
“8. Làm thường trực Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất của thành phố.”
Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch 
UBND các xã, phường thuộc thành phố Lào Cai căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Trường Giang


