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QUYẾT ĐỊNH 

Tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai  

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình 
 
 

 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2318/SNV-TCBC 

ngày 27 tháng 8 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trườngtỉnh Hòa Bình trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin 

vào Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, tài 

sản, trang thiết bị, hồ sơ tài liệu của Trung tâm Công nghệ thông tin vào Văn 

phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, 

tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình và Ngân hàng 

theo quy định của Pháp luật. 

Văn phòng Đăng ký đất đai chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, 

bộ máy, biên chế, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, hoạt động, tài chính và cơ 

sở vật chất của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-chinh-phu-va-Luat-To-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-411945.aspx
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Trụ sở: Số 391, đường Trần Hưng đạo, phường Phương Lâm, thành phố 

Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan thực hiện bàn giao, quản lý 

tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính và con dấu theo quy định của 

Pháp luật. 

- Bố trí, sắp xếp viên chức quản lý, người làm việc, sử dụng tài sản của 

Văn phòng Đăng ký đất đai đúng theo quy định của Pháp luật. 

- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định quy định, chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy 

định của Pháp luật. 

- Xây dựng Đề án vị trí, việc làm của Văn phòng Đăng ký đất đai trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính; Văn phòng Đăng ký đất đai; Thủ 

trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT Tỉnh uỷ;  

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó  

Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, NVK (V35b).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh 
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