
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  

tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Xuyên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ XUYÊN 

 

 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 Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

 Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Xuyên. 

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Mỹ Xuyên.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng .... 

năm 2021 và thay thế Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 

năm 2015 của Ủy ban nhân huyện Mỹ Xuyên ban hành Quy định chức năng, 
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nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Mỹ Xuyên. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các phòng, ban 

ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn huyện Mỹ Xuyên căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh;  

- TT. HU, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các PCT.UBND; 

- Các Ban đảng Huyện ủy;  

- UBMTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Cổng TTĐT huyện;  

- Lưu: VT, NC. 
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Đặng Văn Phương 


