
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BNH Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

S& 61  /2021/QD-UBND Ninh BInh, ngày .L9tháng 11 nàm 2021 

QUYET D!NH 
Ye vic ban hành Quy dlnh  chfrc náng, nhim vii, quyn hn 
và co cu ti chuc ella Van phông Bang k dt dai trirc thuc 

S& Tài nguyen và Môi tru'ông tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH B!NH 

Can th Luct Td chü'c chInh quyn dja phcong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cz' Luçt tha do2i, bá sung mt so' diê'u cza Lut Td chu'v ChInh phi và 
Luçt TO c/thc chInh quyên dja phuv'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can th Lug7 da't dai ngày 29 thông 11 nám 2013, 

Can ci Nghj djnh sO' 43/2014/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cla 
ChInh phz quy dinh chi tiêt thi hành môt sO' diu cta Luát dct dai, 

Can ci Nghj djnh sO' 120/2020/ND-CF ngày 07 thông 10 nám 2020 cia 
ChInh phü quy djnh ye thành lqp, tO ch&c igi, giái the' don vj 5!  nghip cOng 

Can ct Nghf djnh sO' 01/2017/ND-cP ngày 06 tháng 01 nám 2017 cia 
ChInh phi tha dOi, ho sung m5t so nghj djnh quy dlnh  chi tiêt thi hành Luçt 
dat dai, 

Can th Thông tu lien tjch sO' 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 
tháng 4 nám 2015 cza Bó trtcO'ng B Tài nguyen và MOi trtrOng, B5 trtcO'ng Bô 
Ni vy và B5 trtthng Bç5 Tài chInh hwOng dan chic náng, nhiêm vu, quyén han, 
ca cáu tO' chic và co' chê hogt dng cüa Van phOng Dáng /cj dat dai try'c thuc 
SO' Tài nguyen và MOi trw&ng, 

'àn ct' Thông tu' sO' 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 thông 5 nám 2021 
cza B5 trithng B5 Tài nguyen và MOi trw&ng hu'áng dan chi'c náng, nhim vy, 
quyên hgn cla SO' Tài nguyen và MOi trtràng thuc Uy ban n/ian dan cap tinh, 
PhOng Tài nguyen và MOi tru'Ong thuc Uy ban nhán dan cap huyn; 

Theo d nghf cta GiOm dO'c SO' Nç5i vy tgi TO' trinh sO' 41 7/TTr-SNV ngày 
26 thông 10 nám 2021. 

QUYET B!NH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyêt djnh nay Quy djnh chi'rc näng, nhim 
vu, quyn hn và Ca c.0 th chüc cüa Van phông Däng k' dt dai trirc thuc 
S Tâi nguyen vâ Môi trung tinh Ninh BInh. 
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Diu 2. Hiéu tue thi hãnh 

Quyt djnh nay có hiu hrc k tü ngày 10 tháng 12 näm 2021. 

Diu 3. Ti chü'c thrc hin 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Si Ni vçi, Giám dc 
Sâ Tài nguyen và Môi truông, Giám dc Van phông Däng k dt dai; các to chirc, 
cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyét djnh này./. 

Noi nhân: 
- Nhu' Diêu 3; 
- B Tãi nguyen và Môi trung; 
- Cic kiêm tra Van bàn 
Quy phirn pháp li4t - B Tix phap; 
- T1wOng trire Tinh Uy; 
- Thi.roiig trirc HDND tinh; 
- Lãnh dao UBND tinh; 
- Doàn Dai  biêu Quôc hii tinh; 
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh; 
- Website ChInh phü; Cong báo tinh; 
- Cong thông tin din tcr tinh; 
- Li.ru: VT, VP2, VP3, VP7. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
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Phm Quang Ng9c 



CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip  - Tii' do - HinIi phüc 

QUY DNH 
Chile nãng, nhim vi.,, quyn hn và co' cu to chfrc cüa Van phông 

Bang k dt dai tri.rc  thuc S& Tài nguyen và Môi tru'ô'ng tinh Ninh BInh 
(Kern theo Quyê't d.inh s  '4  /2021/QD-UBND ngày  .2j  /11/2021 

cia Uy ban nhc2n dan tinh Ninh BInh,) 

Chiro'ng I 
QUY BINTI  CHUNG 

Biu 1. Phim vi diu chinh và di tuqng áp ding 

1. Quy djnh nay quy djnh vj trI, chüc nàng, thim vi, quyn hn và cor 
câu to chirc cüa Van phông Dàng k dat dai tr11c thuc Si Tài nguyen và Môi 
trueing tinh Ninh BInh. 

2. Quy djnh nay áp diing di vii Van phông Däng k dt dai và to chüc, 
cá nhân khác có lien quan. 

Biu 2. I trI, chuc nãng 

1. Van phông Däng k dt dai là don vj si,r nghip cong 1p (sau day gi 
tat là Van phOng), tr1rc thuc Sâ Tài nguyen và Môi trithng tinh Ninh Binh (sau 
day gi tat là Sâ); có chirc näng thirc hin dàng k dat dai và tài san gàn lien vi 
dat; cap Giây chirng nhn quyên sir ding dat, quyên s hU'u nba a và tài san khác 
gän lien vai dat (sau day gi tat là Giây chirng nhn) dôi v&i trLthng hçip chrçic üy 
quyên theo quy djnh; xây dirng, quãn l, cp nht, do dac,  chinh 1 thông nhât 
ho so dja chinh và co sâ di lieu dat dai; thông ke, kiêm kê dat dai; các hoat dng 
ye thông tin tu lieu, ü'ng dçing cong ngh thông tin và thc hin các djch vi1 khác 
trên co sâ chirc nàng, nhim vii phü hcip vai näng l%rc cüa don vj và theo quy 
djnh cüa pháp lut. 

2. Van phông có tu cách pháp nhân, có con du, duçc nba nuóc b trI tn 
so lam viêc va mo tal khoan theo quy dinh cua phap luât, chiu su chi dao truc 
tiêp và toàn din cña Giám dôc Sà ye to chüc, biên chê và hoat dng; dông thai 
chju sir chi dao,  kiêm tra, huàng dan ye chuyên mon nghip vi cüa co quan 
chuyên ngành cap trên. 

Chiro'ng II 
NHIM V!J, QUYEN HiN VA C CAU TO CH1C 

Biu 3. Nhim vi và quyn hn 

1. Tham muu, giüp Giám dc Sâ thirc hin nhim vii, quyn han  v dang 
k dat dai, gôm: 

a) Thirc hin vic dang k d.t duçic Nhà nuâc giao quãn 1, dang k 
quyên sir diing dat, quyên sa hQu nba a và tài san khác gän lien vai dat; 
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b) Thirc hin vic cp Giy chüng nhn 1n dtu cho th chirc, CG sâ ton 
giáo, ngu?i Vit Nam djnh cu ô ni.thc ngoài, doanh nghip có von dâu tu rnthc 
ngoai thrc hin dir an dâu tu', to chirc nuâc ngoài có chi.'rc nàng ngoi giao; cap 
dôi, cap lai  Giây chimg nhn theo quy djIIh cüa pháp 1ut; 

c) Thirc hin vic däng k9 bin dng di vâi dt duçc Nhà nuóc giao quãn 
19, quyên si.'r diing dat, quyên sO' hthi nhà O' và tài san khác gàn lien vâi dat; xác 
nhn ni dung thay dôi vào Giây chirng nhn dã cap theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

d) Lap, chinh 19, cp nht, luu tr và quân 19 h sa dja chInh; tip nhn, 
quãn 19 vic sO' diing phôi Giây ch(rng nhn theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 

d) Cpnht, chinh 19, dng b hóa, khai thác d lieu dt dai; xay drng, 
quàn 19 h thông thông tin dat dai theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

e) Thirc hin vic thng ké, kim ké dt dai và 1p bàn d hin tr.ng sir 
diing dat; chinh 19 bàn do dja chInh; trIch 1iic bàn do dja chInh, trIch do dja chInh 
thi:ra dat; 

g) Kim tra bàn trIch do dja chInh thüa dat; kim tra, xac nh,n sci d nba 
a và tài san khác gän lien vOi dat do tO chO'c, Ca nhân cung cap phiic vii dàng k9, 
cap Giây chO'ng nhn; 

h) Thirc hin clang k9 giao djch bão dam bang quyn sO' diing dat, quyên 
sO' hUu nhà O' và tài san khác gän lien vói dat theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 

i) Cung c.p h so', bàn d, thông tin, s 1iu dt dai, nba O' và tài san khác 
gän lien vO'i dat cho các to chO'c, Ca nhân theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Tham mu'u, giüp Giám dc SO' thirc hin nhirn v11, quyn han  v thông 
tin tu' 1iu và O'ng dung cong ngh thông tin: 

a) Xây drng van bàn quy dnh v thông tin tu 1iu và üng dimg cong ngh 
thông tin thuc phm vi quãn 19 cüa SO' Tai nguyen và Môi tru&ng dê Giám doe 
SO' ban hành hotc trInh cap có thâm quyên ban hành; chü trI, phOi hçrp vOi các 
dan vj lien quan tO chO'c triên khai thc hin các vAn bàn sau khi dirgc ban hành. 

b) T chüc thrc hin chuang trInh, k hoach  thu thp, cp nht, luu trü và 
khai thác thông tin tu 1iu tài nguyen và mOi trixO'rig (tr1r ho so' dja chInh gôc); 
O'ng diing, phát triên cOng ngh thông tin tài nguyen và mOi tru&ng cüa dja 
phuang thuOc phm vi quàn 19 cüa SO'; 

c) T chO'c thu nhn, xây dung, quãn 19, vn hành Ca sO' d 1iu tài nguyen 
và môi trirO'ng cap tinh thuc pham vi quail 19 cüa SO'; tIch hqp, kêt nôi, chia sé 
vâi ca sO' dt lieu quôc gia ye tài nguyen và mOi tru'O'ng; 

d) Quàn 19, luu trf và cung cp thông tin, co' sO' dQ' lieu chuyen ngành tài 
nguyen và môi tru'O'ng thuc pham vi quãn 19; thc hin bâo mt thông tin, an 
toàn dü lieu dien tO' theo quy dnh; 

d) T chO'c nghiên cO'u, O'ng diing tin b khoa hçc - k' thut và cong 
ngh tài nguyen và rnôi truO'ng; chü trI hoc tham gia thâm djnh các de tài, dê 
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an, dir an nghiên cüu üng diing tin b khoa h9c - k thut và cong ngh có lien 
quan den tài nguyen và môi trueing eüa tinh; 

e) Ti chlrc tp hun, cp nht kin thlrc và chuyn giao các 1mg dng 
cong ngh thông tin, phân mêm 1mg diing chuyên ngânh cho ca s& và các dôi 
tucing theo chuang trinh và kê hoch duqc duyêt. 

3. Thirc hin vic thu phi, ! phi theo quy djnh cüa pháp lut. 

4. T chiirc thirc hin các hot dng djch v1i cOng trên Ca sâ chlrc näng, 
nhim v11 phü hçip vói näng lirc cüa dan v theo quy djnh cüa pháp lust. 

5. Quãn 1 tài chInh, tài san, th chlrc b may và can b, viên chüc, lao 
dng thuc Van phông Däng k dat dai theo phân cap cüa Uy ban nhân dan tinh, 
Giám doe Sà và theo quy djnh cüa pháp lut. 

6. Thirc hin các nhim vii khác do Giám dc S& giao và theo quy dnh 
cüa pháp lut. 

J3iu 4. Co cu t chfrc 

1. Lãnh dto Van phông Dãng k dt dai: Giám dc và không qua 02 Phó 
Giám doe; 

a) Giám dc VAn phông là ngui dlrng du VAn phông, phv trách, diu 
hành chung hoat dng elm VAn phông, chju trách nhim trirórc Giám doe Sâ Tài 
nguyen và Môi trithng và trithc pháp lut ye toàn b hott dng và kêt qua Cong 
tác cüa Trung tam; 

b) Phó Giám dc VAn phông giüp Giám dc VAn phông thirc hin mt 
hoc mt sO nhim vii cii the do Giám doe VAn phOng phan cOng và chju trách 
nhim truâc Giám dôc VAn phông và tnróc pháp 1ut ye th%rc hin nhim v1i 
dugc phân cOng. Khi Giám dôc VAn phông yAng mat, mt Phó Giám doe VAn 
phOng duçic Giárn dOe VAn phông üy nhim thay Giám doe VAn phông diêu 
hành các hot dng elm VAn phông; 

c) Vic b nhim, b nhim li, mim nhim, luân chuyn, diu dng, 
khen thu&ng, kS'  lut, cho tfr chlrc, nghi huu và thc hin các chê d chinh sách 
dôi vi Giám doe VAn phông và Phó Giám doe VAn phông theo quy djnh hin 
hành và phân cap quân l can b elm tinh. 

2. Các phông, don vj tr'çrc thuc 

a) Phông Hành chinh - Tng hqp; 

b) Phông DAng k và cp Giy chüng nhn; 

c) PhOng K thut dja chInh và Thông tin, 1uu tril 

d) Chi nhánh Van phông DAng k dt dai thành ph Ninh BInh; 

ci) Chi nhánh VAn phong DAng k Mt dai thAnh ph Tam Dip; 

e) Chi nhánh VAn phông Däng k' Mt dai huyn Hoa Lu; 

g) Chi nhanh VAn phông DAng k Mt dai huyn Yen Khánh; 
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h) Chi nhánh Van phông Dàng k dt dai huyn Kim Scm; 

i) Chi nhánh Van phông Däng k dt dai huyn Yen Mo; 

k) Chi nhánh Van phông Dàng k dt dai huyn Gia Vin; 

1) Chi nhánh Van phông Däng k dt dai huyn Nho Quan. 

Diu 5. Biên ché 

Biên ch và lao dng hçp ding (theo Nghj djnh s 68/2000/ND-CP ngày 
17/11/2000 cüa ChInh phU cia duçic si:ra dôi, bô sung theo Nghj djnh so 
161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018) cüa Van phông Dang k dat dai nàm trong 
tOng biên ché s1r nghip, lao dng hcip ctông cüa S& Tài nguyen và Moi trithng 
ducc Uy ban nhân dan tinh giao trên ca s& dê an vj trI vic lam, gan vói chüc 
nàng, nhim vii. 

Chuong III 
TO CHC THIIC HIN 

Diu 6. Trách nhim cüa Van phông Bang k dt dai 

Giám ctc Van phông can cr vào Quy djnh nay và các quy djnh cüa pháp 
1ut có lien quan ban hành hoc trInh cap có thâm quyên ban hành Quy chê lam 
vic cüa VAn phông; chtrc nAng, nhim vii và quy chê lam vic cho các phông 
chuyên môn, nghip viii, dcrn vj trirc thuc VAn phông; chi dto, to chirc triên 
khai thrc hin chüc nAng, nhim vii cüa Van phông theo dung quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

Biu 7. Sfra di và b sung Quy d!nh 

Trong qua trInh t chirc thirc hin nu có vuàng mac, phát sinh, Van phông 
DAng k dat dai báo cáo bang van bàn vi S& Tái nguyôn và Môi trung dê trInh 
Uy ban nhân dan tinh (qua Sâ Ni vi) xem xét sira dôi, bô sung cho phU hçip./. 
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