
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH B!NH Dc Ip  - Ttr do - Hinh phñc 

S&  34  /2021/QD-UBND Ninh BInh, ngày tháng 7 nám 2021 

QUYET DJNH 
Quy dlnh  co' cu to chfrc cüa S& Tài nguyen và Môi trurô'ng tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINH 

Can thLut Tc chi'c chInh quyn djaphu'cmg ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can cz' Ludt tha do'i, b sung mQ7 so' diê'u cia Luç2t Tc chi'c CiiInh phi và 
Lugt TO chz'c chInh quyên djaphu'ong ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can c& Nghj djnh s 24/2014/ND-CF ngày 04 tháng 4 nám 2014 cia 
ChInh phz quy djnh tO cht'c các cci quan chuyên mOn thuc Uy ban nhân dan tinh, 
thành pho try'c thu5c Trung u'ong, 

Can ct' Nghj dinh s 107/2020/ND-CF ngày 14 tha'ng 9 nám 2020 cz,a 
ChInh phi tha dOi, bO sung mt sO diêu c1a Nghj djnh sO 24/2014/ND-CF ngày 
04 tháng 4 nám 2014 cza ChInh phi quy djnh tO cht'c các co' quan chuyên mOn 
thuc Uy ban nhán dan tin/i, thànhphO try'c thuc Trung wong,' 

Gán cii' Nghj djnh sO' 158/2018/ND-CF ngày 22 tháng 1] näm 2018 cza 
ChInh phi quy dfnh ye thành lçp, tO chj'c igi, giái the to chz'c hành chInh; 

Can ct' Nghj djnh s 120/2020/ND-CF ngày 07 tháng 10 nám 2020 cza 
C7'zInh phz quy djnh ye thành lcp, tO chü'c lgi, giái the don vj sr nghip cOng lap, 

Theo de' nghj cla Giám dO'c S& N5i vy tgi Ta trinh sO' 279/TTr-SNV ngày 
08 tháng 7 nám 2021. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Co cu t chüc cüa S& Tài nguyen và Môi tru'ô'ng tinh Ninh BInh 

1. Lãnh do Sâ: Gm Co Giám dc Va CC Phó Giám dc (so' lwcing FhO 
Giám dOc thy'c hin theo Quyet d.inh sO 02/2021/QD- UBND ngày 09/02/2021 cza 
Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh). 

a) Giám dc Sâ là ngui dirng du Sâ, chju trách nhim trrnc Uy ban nhân 
dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh va tnrâc pháp lut ye thirc hin chüc näng, 
nhim viii, quyên hn và toàn b hoat  dng cüa S; 

b) Phó Giám dé,c Si là ngithi gilip Giám dc Si thc hin mt hoc mtt s 
nhim vçi c11 the do Giám dôc Sâ phân cong và chju trách nhim truâc Giárn dôc 
Si và trithc pháp 1ut ye thirc hin nhim vi duçc phân cong. Khi Giám dôc S 
yang mit, mt Phó Giám doe Sà duçc Giám doe Sà üy nhim thay Giám doe S 
diêu hành eác hoat dng cüa So'; 
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c) Vic b nhim, b nhim 1i, min nhim, diu dng, luân chuyn, khen 
thu&ng, k 1ut, cho tü chirc, nghi huu và thrc hin các chê d, chInh sách dôi vth 
Giám dôc Sâ và Phó Giám dôc Si do Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh 
theo quy djnh cüa pháp 1ut và phân cap quàn 1 can b; 

d) Can cü quy djnh v phân cp quãn 1 t chirc can b và tieu chu.n chIrc 
danh can b, Giám dôc S& quyêt djnh hoc trInh ca quan có thâm quyên quyêt 
djnh bô nhim, mien nhim ngrnYi di'rng dâu, cap phó cüa ngui dimg dâu các 
dan vi thuc Sâ. 

2. Các phông chuyên môn, nghip vii: 

a) Phông Tâi nguyen Niróc - Khoáng san; 

b) Phông Dàng k dt dai và do dc bàn d; 

c) Phông Quy hoch, k hoach, djnh giá dt và giao dt. 

3. Van phông. 

4. Thanh tra. 

5. Chi cic Môi triiông và Bin, dâo: 

a) Lãnh dao  Chi cic: gm Chi cic tnring và 01 Phó Chi c1ic truâng; 

b) Các phông trçrc thuc: 

- Phông To chi1rc - Hành chInh; 

- Phông Nghip vii. 

6. Dan vj sx nghip: 

a) Van phông Däng k dt dai 

- Lãnh do Van phông: gm Giám déic và không qua 02 Phó Giám dc; 

- Các phông, dan vj trrc thuc: 

+ Phông Hành chInh tong hqp; 

+ Phông K5 thut dja chInh và Thông tin lu'u trU; 

+ PhOng Däng k và cp giy chirng nhn; 

+ Chi nhánh Van phông Däng k dt dai thành pM Ninh BInh; 

+ Chi nhánh Van phông Dàng k d.t dai thành phO Tam Dip; 

+ Chi nhánh Van phông Dang k dt dai huyn Kim San; 

+ Chi nhánh Van phông Dang k dt dai huyn Yen Khánh; 

+ Chi nhánh Van phông Dang k dt dai huyn Yen Mo; 

+ Chi nhánh Van phông Dàng k dt dai huyn Hoa Lu; 

+ Chi nhánh Van phông Dang k dt dai huyn Gia Viên; 

+ Chi nhánh Van phông Dang k dt dai huyn Nho Quan. 
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b) Trung tam Phát trin qu dt - Tâi nguyen và Môi trithng: 

- Lânh dao  Trung tam: gm Giám dc và không qua 02 Phó Giám dc; 

- Phông chuyên môn, nghip v: 

+ Phông To chüc - Hânh chInh; 

+ Phông Nghip vu. 

c) Trung tam Quan trc tài nguyen và môi truèng. 

Lãnh dao  Trung tam: gm Giám dc và không qua 02 Phó Giám dc. 

7.Biênch 

a) Biên ch cong chüc, s luçing 11guôi lam vic trong các dan vj sir nghip 
cong 1p cüa Sr dxcc giao trên co sâ vj trI vic lam gàn vi chüc nàng, thim v11, 

phm vi hott dng và nàm trong tong so biên chê cOng chirc, so lugng ngui lam 
vic trong các ca quan, to chüc hânh chInh, dan vj s11 nghip cong 1p cUa tinh 
ducic cap có thâm quyên giao hoc phê duyt. 

b) Can cü chüc nàng, nhim viii, co cu t chüc và danh mic vj trI vic lam, 
ca CâU ngch cOng chüc, ca câu chirc danh nghê nghip viên chirc duçc cap 
có thâm quyên phê duyt, hang näm S& Tài nguyen và Môi tnrng phôi hçrp vi 
Si Ni vii xay dirng kê hoach biên chê cong chiirc, so hrçmg ngu1i lam vic bão 
dam thirc hin nhim vi duçic giao, trInh Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh. 

Diu 2. Hiêu tire thi hành 

1. Quy& djnh nay có hiu 1rc k tir ngày 01 tháng 8 nàm 2021. 

2. Bài bó Diu 5, Diu 6 Quy djnh chirc näng, nhim v, quyên han  và ca 
câu to chic b may và biên ché cüa S Tài nguyen và Môi trung tinh Ninh BInh 
ban hành kern theo Quyêt djnh so 11/2015/QD-UBND ngày 15 tháng 5 11am 2015 
cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh; Quyêt djnh sO 13/2016/QD-UBND ngày 03 
tháng 6 nàm 2016 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh ye vic bô sung quy djnh 
chirc nàng, nhirn v1i, quyên han,  ca câu to chrc b may và biên chê cüa Si 
Tâi nguyen và Môi tru?ng tinh Ninh BInh ban hành kern theo Quyêt dnh sO 
11/2015/QD-UBND ngày 15 tháng 5 nAm 2015 cüa Uy ban nhãn dan tinh Ninh BInh; 
Quyêt djnh sO 681/2004/QD-UB ngày 22 tháng 3 nàm 2004 cüa Uy ban nhân dan 
tinh Ninh BInh ye vic thành 1p Trung tam K thut Tâi nguyen và Môi tnrng 
thuc Si Tài nguyen và Môi trurng tinh Ninh BInh; Quyêt djnh so 1163/2005/QD-
UB ngày 21 tháng 6 näm 2005 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh ye vic thành 
1p Van phông Dàng k quyên si.'r dçing dat; Quyêt djnh so i 099/2006/QD-UBND 
ngày 23 tháng 5 nàm 2006 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh ye vic thnh 1p 
Trung tarn Phát triên qu dat tinh Ninh BInh; Quyet djnh sO 947/2008/QD-
UBND ngày 12 tháng 5 nàm 2008 cüa Uy ban than dan tinh Ninh BInh ye vic 
quy djnh chirc nàng, nhim vii, quyên han,  tO chrc b may, biên chê cüa Chi ciic 
Bão v mOi truèng thuc Si Tài nguyen và Môi tmng tinh Ninh BInh; Quyet dnh 
so 29/2012/QD-UBND ngày 28 tháng 11 nAm 2012 cUa Uy ban nhân dan tinh 
Ninh BInh ye vic ban hành quy djnh chirc näng, nhim vi, quyên han  co câu 
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t chirc Va biên ch cüa Chi cuc Quân 12  bin, dáo tinh Ninh BInh; Quyt djnh s 
1934/QD-UBND ngày 23/10/2008 cüa Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh ye vic 
thành ltp Trung tam Quan tràc và Phân tIch môi trisông thuc Chi C%JC Bão v 
môi tnthng Ninh BInh; Quyêt djnh so 111/QD-UBND ngày 17/02/2012 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Ninh Binh ye vic kin toàn Van phông Dàng k quyên sir ding 
dat tinh Ninh BInh. 

Diu 4. Ti chü'c thtrc hin 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc các S&: Ni v11, Tài nguyen 
và Môi trumg; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phô; Thu tru&ng các 
co' quan, don vi có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

No'i nhin: 
-NhtxDiêu3; 
-BNiv; 
- B Tài nguyen và Môi tru'Ong; 
- Cue kiêrn tra Van bàn 
Quy pham pháp !ut - Bô Tu pháp; 
- Thu'?rng trijc Tinh Oy; 
- ThuOng trtrc HDND tinh; 
- Länh dao  UBND tinh; 
- Doàn Dai  biêu Quôc hôi tinh; 
- Uy ban M1TQ Vit Narn tnh; 
- Website ChInh phü; Cong báo tinh; 
- Cong thông tin din tr tinh; 
- Luu: VT, VP3, VP7. 
LQVP7TCBM.2021 
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