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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý ðất ñai tỉnh Bình Dương
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2008
của Bộ Tài nguyên - Môi trường và 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 các cấp;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02/02/2010
của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ
chức, biên chế Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác ñịnh giá ñất;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
173/TTr-STNMT ngày 21/4/2010 và Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 336/TTrSNV ngày 18/6/2010,
QUYẾT ÐỊNH:
Ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt ñộng của Chi cục Quản lý ðất ñai tỉnh Bình
Dương.
Ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám
ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Trưởng Chi cục
Quản lý ðất ñai và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết ñịnh này.
Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
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