U( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
T!NH HA NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phtIc

SS:41 /2020/QD-UBND

Ha Nam, ngày 04 tháng nám 2020

QUYET D!NH
süa diii khoãn 2, Diu 3 Quyt ainh s 27/2016/QD-UBND ngày 16 tháng 8 nãm 2016
cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic quy djnh chüc nàng, nhiêm vii, quyên hn
và cr câu to chile cña S& Tài nguyen và MOi truô'ng tinh Ha Nam

U( BAN NHAN DAN TINH HA NAM
Can ct' Luçt T chc chInh quyn dja phwmg ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Luât tha dói, bó sung mç5t so diêu cIa Luçt TO cht'cc Chmnh phz và Luçt To chi'c
chInh quyên djaphuv'ng ngày 22 dicing 11 nàm 2019;
Cãn cz' Nghj djnh sO' 158/2018/ND-CT ngày 22 thcing 11 nàm 2018 cia
ChInh phz quy djnh ye thành lçip, to chi'c iqi, gicii the tO cht'c hành chInh,
Can cii' Thông tu' lien tfch sO' 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 thOng 8
nàm 2014 cia Bç5 Tài nguyen và MOi tru'O'ng, B NQi vii hu'&ng dOn chi,i'c nãng,
nhim vy, quyên hgn và cci cciu tO chtc cia SO' Tài nguyen và MOi tru'&ng thuç5c Uy
ban nhOn dOn tinh, thành phO try'c thuc Trung u'o'ng, phOng Tài nguyen và MOi
trzthng thu5c Uy ban nhOn dOn huyn, qun, thj xà, thOnh phô try'c thu5c tinh,
Theo d nghj cia GiOm dO'c SO' Tài nguyen và MOi tru'O'ng và Giám dóc SO
Nóivu.
QUYET DINH:
Diêu 1. Sira di khoãn 2, Diu 3 Quy& djnlTl s 27/2016/QD-UBND ngây 16
tháng 8 nàm 2016 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic quy djnh chirc nãng, nhirn vçi,
quyên hn và Ca CâU to chrc cüa S& Tâi nguyen vâ MOi tru'ng tinh Ha Narn.
2. Các t chirc tham mixu thng hp'p và chuyên rnOn, nghip via:
- Van phông;
- Thanh tra;
- Phông Khoáng san;
- Phông K hoich - Tâi chInh;
- Phông Do dc, Ban cth và Vin thárn;
- Phông Tài nguyen nu'âc, khi tung thüy van và biên dôi kM hu;
- Chi ciic Báo v môi tru'ô'ng;
- Chi ciic Quãn 1 dt dai.
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Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hic k tü ngày 15 tháng 9 näm 2020.
Diêu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các S: Tài
nguyen và Môi truô'ng, Ni vii; Thu truô'ng các co quan, dan vj có lien quan chju
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.r
Ncri nhân:
- B Tài nguyen và Môi tru6ng;
-BôNôivu;
- Ciic Kiêrn tra VBQPPL-B Tir pháp;
- Chfi tjch, các PCT UBND tinh;
- Nhu Diêu 3;
- Luu: VT, NC(T).
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