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CÔNG BÁO

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 2627/Qð-UBND

Số 35 - 25/11/2008

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 19 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ðỊNH
Về việc thành lập Chi cục Quản lý ñất ñai
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2051/Qð-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của UBND
tỉnh về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài
nguyên và Môi trường;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1170/TTr-SNV ngày 27
tháng 10 năm 2008 và Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
477/TTr-TN&MT ngày 09 tháng 10 năm 2008,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Thành lập Chi cục Quản lý ñất ñai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi
trường.
1. Vị trí, chức năng
Chi cục Quản lý ñất ñai tham mưu giúp Giám ñốc Sở quản lý nhà nước về ñất
ñai thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn ñược giao; thực hiện các dịch vụ công theo
quy ñịnh của pháp luật.
Chi cục Quản lý ñất ñai chịu sự quản lý, chỉ ñạo của Giám ñốc Sở; ñồng thời,
chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý ñất ñai Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chi cục Quản lý ñất ñai có tư cách pháp nhân; có trụ sở, có con dấu và tài
khoản riêng ñể hoạt ñộng.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a) Tham mưu Giám ñốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh:
- Dự thảo quyết ñịnh, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành
của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý và sử dụng ñất ñai trong phạm vi
nhiệm vụ và quyền hạn ñược giao;
- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, ñề án, dự án
và các giải pháp về quản lý và sử dụng ñất trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn
ñược giao trên ñịa bàn;
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử
dụng ñất của ñịa phương ñể trình Ủy ban Nhân dân tỉnh;
- Tổ chức thẩm ñịnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất do Ủy ban Nhân dân
thành phố Huế và các huyện trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt;

