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2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài
khoản; chịu sự chỉ ñạo, quản lý và ñiều hành của Ủy ban nhân dân cấp quận; ñồng
thời chịu sự chỉ ñạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài
nguyên và Môi trường.
ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân cấp quận ban hành quyết ñịnh, chỉ thị; quy hoạch, kế
hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các
nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi ñược
phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi
trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.
3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất, ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử
dụng ñất cấp quận và tổ chức thực hiện sau khi ñược phê duyệt.
4. Thẩm ñịnh hồ sơ về giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, chuyển mục ñích sử
dụng ñất, chuyển quyền sử dụng ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất cho các ñối tượng thuộc thẩm quyền của
Ủy ban nhân dân cấp quận.
5. Theo dõi biến ñộng về ñất ñai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh
lý hồ sơ ñịa chính, xây dựng hệ thống thông tin ñất ñai cấp quận.
6. Tham gia xác ñịnh giá ñất, mức thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất của ñịa
phương; tổ chức thẩm ñịnh phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư theo quy ñịnh
của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận quyết ñịnh trưng
dụng ñất, gia hạn trưng dụng ñất.
7. Tổ chức ñăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi
trường, ñề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng
ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên ñịa bàn; thực hiện công tác bảo vệ
môi trường làng nghề trên ñịa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo ñịnh kỳ;
ñề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu
du lịch trên ñịa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường
và ña dạng sinh học trên ñịa bàn.

