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UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG

Minh Long, ngày 22 tháng 01 nãm 2019

So: 02/2019/QD-UBND

QUYET D!NH
Ban hank Quy dnh vl tn, chuc nng, nhim v, quyên hun,
co' cu to chüc và môi quan h cong tác cila phông Tài nguyen
và MOi trtro'ng huyn Minh Long

UY BAN NHAN DAN HUYN MINH LONG
Can ct Lut To c1ii'c ch[nh quy1i df a phtto7lg ng&y 19 thOng .6 nOni 2015;
COn cz' Nghf djnh so 37/2014/ND-CP ngOy 05 [hOng 5 nOm 2014 cz'a
ChInh ph quy djnh tO ch'c cOc co quan chuyên mon thuc Liv ban nhOn dOn
huyén, qun, thij xO, thành phó thuç5c tinh;
COn ci' Thông tu' hen tjch sO 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngOy 28 thOng
8 nOm 2014 czth B5 TOi nguyen vO Môi tru'àng, B Ni Vi' Hu'O'ng dOn chO'c
nOng, nhiçm vii, quvén hn vO cci cOu tO chO'c cOa SO' TOt nguyen và Môt tru'O'ng
thu5c Uy ban nhOn dOn tinh, thOnh phO tr1i'c thu(äc Trung tco'ng; PhOng TO1
nguyen vO Môt trzthng thu5c Uy ban nhOn dOn huyn, quin, thi xd, thOnh phO
thuóc tinh:
Theo dé ngh cOa Trzthng phOng TOt nguyen và Môt tru'&ng huyn Minh
Long tgi TO' trInh sO 08/TTr-TN&MT ngOy 17 thOng 01 nOrn 2019.
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay Quy dtnh vj trI chiirc näng,
nhiêrn vu, quyên han, co câu to chc vâ mOi quan h cOng tác cüa phông Thi
nguyen và MOi truô'ng huyn Minh Long.
Diu 2. Quyêt dinh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngây 29 tháng 01 nãrn
2019 và thay the Quyêt dinh so 249/2006/QD-UBND ngây 16 tháng 5 näm 2006
cña Uy ban nhân dan huyn Minh Long.
Diêu 3. Chánh Van phông Hi dông nhân dan và TiJy ban nhân dan huyn;
TruO'ng phông Nôi vu, Trung phOng Tu pháp, TruO'ng phông Tài nguyen và
MOi truè'ng huyn; Thñ trnO'ng CáC co' quan, don v tri.rc thuc Uy ban nhân dan
huyn, Thu trithng CáC Co quan có lien quan và Chü tch Uy ban nhân dan CaC Xa
chiu trách nhim thi hânh Quyêt djnh nay.!.
No'i nhân:
- Nhu diêu 3;
- So Tu' pháp tinh Quáng Ngãi;
- So TN&MT tinh Quáng Ngai;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Cong Thông tin din tr huyn;
- Dài TruyOn thanh-PLTH huyn;
- Lint: VTUB, YNMT(rnhan28).
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UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG

CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p — Ti do — Hnh phñc

QUY D!NH
Vi trI, chñ'c näng, nhim vi, quyn hn, co' câu to chfrc và miii quan h cong
tác ella phông Tài nguyen và Môi tru'ô'ng huyn Minh Long
(Ban hành kern theo Quyét dfnh so 02/QD-UBND ngày 29 tháng 01 nrn 2019
cza Uy ban nhán dan huyn Minh Long)
Chtrong I
VI TRI, CHC NANG, NHIM VU VA QUYEN HAN
Diêu 1. Vj trI và chtrc nàng
1. Phong Tài nguyen và Môi trumg huyn Minh Long là co quan chuyên
mon thuc Uy ban nhân dan huyn thirc hin chrc nàng tharn rnuu, ghltp Uy ban
nhân dan huyên quán l nba nuo'c ye tài nguyen và môi truông gôm: dat dai, tài
nguyen nu'c, khoáng san, rnôi truô'ng, biên dôi khI hu và thirc hin mt so
nhirn vi, quyên hn theo phân cong hoc üy quyên cüa Uy ban nhân dan
huyn, Chñ tjch Uy ban nhân dan huyn Va theo quy dnh ciia pháp lut.
2. Phông Tài nguyen và Môi truèng có tu each pháp nhân, có con dâu và
tài khoàn; chju sr chi dao, quãn l ye to chirc, vj trI vic lam, biên ché cOng
chirc, co can ngch Cong chcrc va cong tác cña Uy ban nhân dan huyn; dông
th?yi chju su chi dio, kiêm tra, huó'ng dn ye chuyên mon nghip vi càa SO' Tài
nguyen và Môi tru?mg.
Diêu 2. Nhim vii và quyên hin
1. TrInh Uy ban nhân dan huyn ban hành quyt djnh, chi thj; quy hoch,
ke hoch dài han, 05 näm và hang näm; chuo'ng trInh, bin pháp tO chrc thirc
hin các nhim vii cái each hành chinh nhà nuc thuc lI'nh VçL'C tài nguyen và
môi truong.
2. T chic thrc hin các van bàn pháp 1ut, quy hoch, k hoch sau khi
duoc phê duyt; thông tin, tuyên truyên, phô biên, giáo dic pháp 1ut ye tài
nguyen và rnôi tru'O'ng; theo dOi thi hành pháp lut ye tâi nguyen và mOi truO'ng.
3. L4p quy hoch, k hoach sir dçtng dt, diu chinh quy hoch, kê hotch
sir diing dat tren dja bàn huyn và to chirc thirc hin sau khi duçic phe duyt.
4. Thrn dinh h so v giao dt, cho thue dt, thu hôi dat, chuyên rnc
dIch sü' dung dat, chuyên quyên sü' dirng dat, cap giây chng nhn quyen sir
dyng dat, quyên s hthi nhà và tài san khác gän lien vó'i dat cho các dOi tu9ng
thuc thâm quyen cña Uy ban nhân dan cap huyn.
5. Theo dOi bin dng v dt dai; thirc hin vic 1p, quàn l, cp nht và
chinh 1 ho so dia chInh, xây dirng h thông thông tin dat dai trên da bàn huyn.
6. Tharn gia xác dinh giá dt, mrc thu tin si dyng dat, tiên thue dat cüa
dja phuong; to chiirc tham djnh phuong an bOi thuO'ng, ho trq yà tái dinh cu theo

0

-1,

quy dnh cüa pháp 1ut; tham mu'u giüp Chit tjch Uy ban nhân dan huyn quyêt
dinh tnmg ding dat, gia hn tru'ng dung dat.
7. To chic däng k, xác nhn và kim tra vic thrc hin cam kt báo v
rnôi truO'ng, dê an bâo v rnOi truO'ng, kê hoch bào v rnôi trung và các kê
hoch phông ngü'a, irng phó và khàc phic sir CO mOi truO'ng trên da bàn; thirc
hin cOng tác bào v mOi truO'ng lang nghê trên dja bàn; 1p báo cáo hin trng
mOitruOng theo dnh k; dê xuât các giài pháp x 1 0 nhiêm mOi tru'ng lang
nghé, các crn cOng nghip, khu du 1ch trên da bàn; thu thp, quán 1 lim trü' dü
tài nguyen nuó'c, mOi truO'ng và da dng sinh hQc trên dia bàn.
1iu
8. Tham gia thrc hin các giài pháp ngàn ngra và kiêm soát các loài sinh
vat ngoi lai xârn hai; tiêp nhn, xir l thông tin, dü Iiu ye các sinh vt biCn dOi
gen và san phârn, hang boa có nguOn gOc tr sinh vt biên dôi gen, quàn i nguOn
và phát triên
gen; tham gia t chrc thrc hin các k hoach, chu'ong trInh bào
ben vng các h sinh thai, loài và nguOn gen.
9. Thirc hin các bin pháp báo v cht lucrng tài nguyen nuóc, nguôn
nuc sinh hott ti dja phuoTig; diêu tra, thông kê, tong hpp Va phân 1oi giêng
kiêm tra vic thc hin trInh ti.r, thu tyc, yêu câu k thut trong
phái tram
vic tram lap giêng.
10. TO chuc ung phó, khacphçic sr c 0 nhim nguOn nuóc; theo dOi, phát
hin và tham gia giài quyêt sr cô 0 nhim nguOn nuâc lien quOc gia theo thârn
quyên.
11. T chirc dãng k hot dng khai thác, sir dung tài nguyen nuO'c, xá
nu'c thai vào nguOn nuc theo thâm quyên.
12. Giiip Uy ban nhân dan huyn giài quyt theo thrn quyn cho thuê dt
hot dng khoáng san, sü dung h tang k thut và các van dê khác có lien quan
cho tO chrc, cá nhân duçc phép hot dng khoáng san ti dja phuong theo quy
djnh cüa pháp lut.
13. Giñp Uy ban nhan dan huyn thirc hin các bin pháp bão v khoáng
san chu'a khai thác, tài nguyen thiên nhiên khác theo quy dnh cña pháp lut.
ye
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14. TO chic thirc hin k hoch hành dng u'ng phó vôi bin di khI hu
va tham gia cp nhât kê hoch hành dng u'ng phó vó'i biên dOi khI hu trên da
bàn huyn.
15. TO chic thirc hin các quy dnh cüa pháp 1ut v bào v mOi trung,
tài nguyen dat, tài nguyen nuó'c, tài nguyen khoáng san.
16. Theo dOi, kiêm tra các tO chñ'c, cá nhân trong viec thc hin các quy
dnh cüa pháp 1ut ye tài nguyen và rnOi trung; giâi quyet khiCu ni, tO cáo;
tài nguyen và mOi truông theo quy djnh
phOng, chông tham nhflng, lang phI
cña pháp 1ut và phân cOng cüa Uy ban nhan dan huyn.
17. TIT'ng dung tin bô khoa hgc, cOngngh; xây di.mg h thng thông tin,
luu trü' phyc vi cOng tác quàn ly nha fluGc ye tài nguyen Va mOi truGng.
18. Giup Uy ban nhan dan huyn quàn l nhà nuc di vó'i các tO chü'c
kinh te tp the, kinh te tu nhan; tham gia quán l tO chuc và hot dng cüa các
ye
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hôi và to chrc phi chInh phü trog lTnh virc tài nguyen và mOi tru'è'ng thuc
thâm quyên cüa Uy ban nhân dan huyn.
19. Huing dan, kiêrn tra chuyên môn, nghip vii quân 1 nhà nu'ó'c v tài
nguyen và rnOi trumg dOi vói Cong chiirc chuyên mon ye tài nguyen và rnôi
truông thuc Uy ban nhân dan xã.
20. Thirc hin cOng tác thông tin, báo cáo djnh kSi và dt xuãt ye tinh hInh
thirc hin nhim vi duçic giao theo quy djnh cüa Uy ban nhân dan cap huyn và
SO' Tài nguyen và MOi trung.
21. Quân 1 t chic b may, vj tn vic lam, biên ch cOng chrc, co' câu
ngch cOng chñ'c, thçrc hin che d tiên luang, chInh sách, che d dãi ng, khen
thuO'ng, kr luât, dáo to và bOi duOng ye chuyen mOn, nghip vi dôi vci cong
chi'c thuc pham vi quãn 1 cua Phdng theo quy dinh cüa pháp lut vâ phân
cOng cua Uy ban nhân dan huyn.
22. Quán 1 và chu trach nhim ye tài chInh, tài san cua PhOng theo quy
dnh cua pháp 1ut.
23. Giñp Uy ban nhân dan huyn quán 1 các nguOn tái chrnfl Va các djch
vi cOng trong linh v?c tài nguyen à mOi trung theo quy dnki cua pháp Iut.
24. Thrc hin các nhim v1i khac do T.Jy ban nhân dan huyn giao hoc
theo quy djnh ci1ia pháp lut.
Chtro'ng II
CO CAU TO CH15C VA BIEN CHE
Diêu 3. Co' câu to chfrc
1. Phông Tài nguyen và MOi truO'ng Co Trung phông, 01 Phó TruO'ng
phông va cac cOng chuc chuyen mOn nghip vi.
a) Trtr&ng phông chu tráCh nhim truC Uy ban nhân dan, Chñ tch lily
ban nhân dan huyn và truc pháp lut ye thirc hin chuc näng, nhim vi, quyen
hn cua Phông.
b) Phó TruO'ng phOng giüp Truâng phông chi dao mt s rnt cOng tác Va
chiu trach nhim trucic Tru'&ng phông ye nhirn vi dugc phân cOng. Khi Truô'ng
phOng yang mat, Phó Tru&ng phông dugc TruO'ng phông üy nhim dieu hành
cac hot dng cua phông.
C) COng chuc chuyên mOn cua Phông chu trách nhim tru'O'c Tru&ng
phông, Phó Tru&ng phông ye thrc hin nhim vi duqc giao.
2. Viêc b nhim, b nhim lai, diu dng, luân chuyên, khen thuO'ng, k
1ut, rnin nhim, cho tr chrc, thirc hin chê do, chInh sách dOi vi TruO'ng
phông, Phó Truông phông do Chü tjch Uy ban nhân dan huyn quyCt dnh theo
quy dtnh cüa pháp lut.
Diêu 4. Biên chê
1. Biên ch cong chilic cüa PhOng Tai nguyen yà Môi truè'ng dLTQC giao
ti-en co s vt trI vic lam, gän vi chc nãng, nhirn vi, phm vi hot dng va
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n&rn trong tng biên ché cong chirc trong các co quan, tO chiirc hành chInh cüa
huyn ducic cap có thârn quyên giao hang nám.
2. Can cr chñ'c näng, nhirn vii, danh mc v tn vic lam, co câu ngch
cOng chirc duoc cap có thâm quyên phê duyt, hang nãm Phông Tài nguyen và
MOi truèng xây dirng kê hoch biên chê cOng chiirc theo quy dnh cüa pháp 1ut
bâo dam thirc hin nhirn vi ducic giao.
Chtrng III
CHE DQ LAM VIC VA MO! QUAN H CONG TAC
Diêu 5. Chê d lam vic và trách nhim cña TrirO'ng phông
1. PhOng Tài nguyen và Môi tnrO'ng lam vic theo chê d Th tru0ng và
theo Quy chê lam vic cüa Uy ban nhân dan huyn, dam báo nguyen täc tp
trung dan chü; tic hin chê d thông tin, báo cáo theo quy dtnh.
2. TruOng phOng can cr các quy dnh cña pháp iut vâ phân cOng cña TiJy
ban nhân dan huyn xay drng Quy chê lam vic, chê d thông tin báo cáo ciia
Phông vá phân cOng cOng chic thuc quyên darn nhn tat cá các nhim vi du'c
quy di;nh ti Diêu 2, Chuang I cüa Quy di;nh nay; dông thôi chi do, kiêm tra
vic thirc hin Quy chê do.
3. Tru&ng phông phii tnách chung, diu hành tat cá các hot dng cüa
Phông va phi trách mt sO mt cOng tác ci the; thrc hành tiêt kim, chOng lang
phi và chi;u trách nhim khi dê xáy ra tInh trng tham nhüng, lang phi, gay thit
hi trong tO chc, don vi thuc quyên quán l cña mInE. Phó Tnrng phOng phi,i
trách nh€tng linh virc cOng tác duçië Trung phông phân cOng.
4. Trueing phông có trách nhim báo cáo vói Uy ban nhân dan, Chü tjch
Uy ban nhân dan huyn vâ S Tài nguyen và MOi truO'ng tinh Quáng Ngäi ye tO
chtrc, hot dng cüa co quan minh; báo cáo cOng tác truó'c Hi dOng nhân dan
huyn khi dugc yeu câu; phOi hçp vi ngui thrng dâu co quan chuyên rnOn, các
to chiirc chInh tr;-xâ hi cüa huyn giái quyêt nhü'ng van dê lien quan den chii'c
nàng, nhim v, quyên hn cüa minh.
Diêu 6. Môi quan h cong tác
1. Dôi vri Si Tài nguyen và MOi tnuOg tinE Quáng Ngãi:
PhOng Tài nguyen và Môi tnuèng huyn MinE Long chi;u sir chi do,
huO'ng dan va kiêrn tna, thanh tra ye chuyên mOn, nghip vi cña S Tai nguyen
va MOi tnrmg; dOng thai thxc hin và báo cáo cOng tác chuyên mOn theo yeu
câu cüa lanE dao Sâ Tài nguyen và Môi tnrng.
2. Dói vói Uy ban nhân dan huyn MinE Long:
Phông Tai nguyen và MOi tnumg chju sr lanE do tnirc tip va toan din
cia Uy ban nhân dan huyn ye các hot dng tnong linh virc tai nguyen và rnOi
tnung tren di;a bàn huyn; thung xuyen, di;nh kSJ, hang nãm báo cáo Uy ban
nhan dan huyn ye ni dung cOng tác ca phOng da dugc phân cOng \Ta de xuât
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các bin pháp chuyên mon trong quãn 1 nhà nuó'c thuc ngành, iinh vrc dLrgc
giao.
3. Dôi vói các phông, ban chuyên mon thuc Uy ban nhân dan huyn và
the tO chiirc chinh trj-xã hi huyn:
a) Thue hiên mi quan h hçp táe và phi hgp trên eci s blnh dáng, die
thrc hin chi1rc näng, nhirn vv theo quy dnh, duó'i sr diêu hành ehung cña Uy
ban nhân dan huyn, nhäm dam báo hoàn thnh nhim vi chInh tij Va kê hoeh
kinh tê - xã hi eüa huyn.
b) Khi thre hin chi'e näng, nhim vi, quyn hn duge phân công, nu
ni dung có lien quan den eác phông, ban ehuyên mon kháe, PhOng Tài nguyen
Va MOi tru'èg phâi ehü dng phOi hpp, bàn be die giài quyCt nhüng van die có
tInh lien ngành; nêu phOng, ban ehuyên mOn kháe khOng the thông nhât dirge thI
TruOng phOng Tài nguyen và MOi tru'Ong ehü dng tp hgp the kiCn và trInh
Chü tjch Uy ban nhân dan huyn xem xét, quyêt dnh.
4. Dôi vol Uy ban nhân dâncáe xã:
a) Phông Tài nguyen và Môi truOng có tráeh nhirn huóTlg dn ye nghip
viii ngành, linh virc die Uy ban nhân dan eáe xã thrc hin tot cOng tác quàn I nhà
nuóc ye tài nguyen và mOi tru'1ng trong phrn vi dija phuGng theo quy djnh eüa
Nhà nuO'e.
b) Thixc hiên ch do thanh tra, kim tra ngành, 11th virc theo chute näng
cüa Phông và khi Uy ban nhân dan huyn yêu eâu.
e) Cung cp eho eáe xã eáe tài 1iu, thông tin cn thik phic vi cho vie
thre hiên nhim vi ngành, llnh vire ti dja phuong.
Chtro'ng IV
TO CHIC THIIC HIIN
Diêu 7. TruO'ng phông Tài nguyen và Môi truO'ng huyn Minh Long chju
tráeh thim triên khai thire hiên Quy djnh nay; dông thai sap xêp to chire b
may tinh gpn, hot dng eó hiu qua, dñng vi tn vic lam duge cap eó thâm
quyên phe duyt, nhäm dam bào hoàn thành tot nhim vi ducie giao.
Diêu 8. Trong qua trInh thirc hin nu cO vuàng rne, phát sinh cn sfrn
dôi, bO sung, Tru&ng phông Tài nguyen và MOi trumg tOng hcp, trao dOi thông
nhât vol cáe eo quan chute näng eó lien quan tninh Uy ban nhân dan huyn xem
xét, quyet djnh .1.
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