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QUẬN Ô MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2011/Qð-UBND

Ô Môn, ngày 04 tháng 7 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất quận Ô Môn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC, ngày 15 tháng 03
năm 2010, của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn phòng ñăng ký
quyền sử dụng ñất;
Căn cứ Quyết ñịnh số 05/2009/Qð-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2009, của Ủy ban
nhân dân quận Ô Môn, về quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ô Môn;
Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận và Trưởng Phòng Nội vụ
quận Ô Môn,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Vị trí, chức năng
1. Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận là ñơn vị sự nghiệp công lập, có chức
năng tổ chức thực hiện ñăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với ñất; chỉnh lý biến ñộng về sử dụng ñất, nhà ở và tài sản khác
gắn liền với ñất, xây dựng và quản lý hồ sơ ñịa chính theo quy ñịnh của pháp luật;
2. Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận,
có tư cách pháp nhân, có con dấu và ñược mở tài khoản riêng theo quy ñịnh của pháp luật.

