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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trực thuộc 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ về 
thành lập, tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc 

làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người 
quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Tuyên Quang; 

Xét đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 

trình số 256/TT-TTKT ngày 24/8/2022 về việc phê duyệt chức năng, nhiệm vụ , 
quyền hạn của các phòng trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường; Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tổ chức - 
Hành chính trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường như sau:  

1. Vị trí, chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham 

mưu giúp Giám đốc Trung tâm về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền 
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lương, bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính, tổng hợp; thi đua, khen thưởng và 

tư vấn dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

2.1. Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương 

a) Xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh 

nghề nghiệp, bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm theo 

danh mục vị trí việc làm của đơn vị trình Giám đốc phê duyệt;   

b) Xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, 

quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế công khai tài chính, 

kiểm toán nội bộ theo quy định; 

c) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức; quy hoạch viên 

chức quản lý; biệt phái viên chức; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp viên 

chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý theo 

phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

d) Lập hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động; sắp xếp, bố trí 

nhân sự của các phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của phòng, vị trí việc làm và năng lực sở trường của viên chức, người 

lao động; 

đ) Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp của viên chức và hợp đồng lao động; 

e) Thực hiện chế độ chính sách cho viên chức và hợp đồng lao động như: 

nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo quy định 

của nhà nước; 

f) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

2.2. Công tác hành chính, tổng hợp 

a) Làm đầu mối trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; 

dự thảo các văn bản thuộc các lĩnh vực tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, hành 

chính, văn thư, lưu trữ của đơn vị;  

b) Chủ trì thực hiện công tác đầu tư; lập hồ sơ mời thầu, lập hợp đồng các 

gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của 

đơn vị; lập hồ sơ dự thầu để tham gia đấu thầu các gói thầu thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn; 

c) Tham gia, quản lý, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc lập hợp đồng 

kinh tế, hợp đồng đặt hàng, hợp đồng dịch vụ; biên bản nghiệm thu và bàn giao 
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tài liệu, biên bản thanh lý hợp đồng, biểu mẫu kế toán thanh toán, đôn đốc các 

chủ đầu tư thanh toán kinh phí theo quy định; lưu giữ toàn bộ hồ sơ thanh toán;  

d) Thực hiện thu và quản lý số thu từ các nguồn kinh phí hoạt động cung 

ứng dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ và các nguồn 

thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; 

đ) Chủ trì trong việc thực hiện lập hồ sơ thanh toán tiền lương, tiền công 

khoán công việc (giao khoán, thuê khoán) cho viên chức, người lao động theo 

quy định của pháp luật và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; 

e) Làm đầu mối tham mưu cho Giám đốc trong việc nhận xét, đánh giá viên 

chức và người lao động; kê khai tài sản, công khai tài sản hàng năm. 

2.3. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ  

a) Tiếp nhận, xử lý và phát hành các văn bản đi, đến và quản lý con dấu; 

b) Sao y bản chính, sao lục, phô tô văn bản, tài liệu phục vụ công tác của 

lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm; 

c) Lưu giữ toàn bộ hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ của tổ chức, cá 

nhân theo quy định của pháp luật. 

2.4. Thực hiện công tác hành chính, quản trị của cơ quan 

a) Thực hiện công tác lễ tân của các cuộc họp, hội nghị của đơn vị, bao 

gồm: mời họp, bố trí phòng họp, hướng dẫn nghi thức, thể thức trong việc đón 

tiếp khách, phục vụ tiếp khách; 

b) Quản lý tài sản, khai thác sử dụng và bảo trì, sửa chữa nhà làm việc, 

nhà để xe ô tô và xe máy; ô tô, các trang thiết bị văn phòng, hệ thống điện, nước;   

c) Thực hiện bảo vệ cơ quan; an toàn vệ sinh lao động; phòng, chống cháy, nổ;        

d) Thực hiện chế độ báo cáo công tác hành chính, tổng hợp định kỳ, đột 

xuất theo quy định; tổng hợp và dự thảo báo cáo hằng tháng, quý, năm của 

Trung tâm khi được Giám đốc giao. 

2.5. Công tác tư vấn dịch vụ: Tổ chức hoạt động tư vấn; dịch vụ phô tô, in 

ấn bản đồ, tài liệu được pháp luật cho phép. 

2.6. Công tác thi đua khen thưởng 

a) Xây dựng phong trào thi đua trong học tập và lao động giỏi, lao động 

sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả để tổ chức triển khai trong toàn đơn vị; 

b) Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân 

theo quy định hiện hành; 
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 c) Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen 

thưởng cho từng giai đoạn. 

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. 

Điều 2. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường như sau:  

1. Vị trí, chức năng: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ có chức năng tham mưu 

giúp Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch; quản lý chất lượng sản phẩm đo 

đạc bản đồ; lập đề án, dự án thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình; nghiên cứu, 

ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất và tổ chức triển khai 

một số hoạt động dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

a) Làm đầu mối xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, 

quý, năm của cơ quan; 

b) Lập hồ sơ dự thầu để tham gia đấu thầu, chỉ định thầu các gói thầu theo 

chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; khảo sát lập phương án thi công, thương thảo lập 

hợp đồng kinh tế, hợp đồng đặt hàng, hợp đồng dịch vụ với các tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu; lập biên bản nghiệm thu và bàn giao tài liệu, biên bản thanh lý hợp 

đồng, lập biểu mẫu đề nghị thanh toán (theo từng công trình được Giám đốc 

Trung tâm giao) theo quy định;  

c) Điều tra, khảo sát, lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm 

vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành; dự án, phương án kỹ thuật về lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường;  

 d) Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành; 

thực hiện giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm 

trong lĩnh vực quản lý đất đai cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu; 

đ) Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, sản phẩm đo đạc bản đồ; công trình, 

sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai (Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp 

đơn vị thi công các công trình do phòng thực hiện); 

e) Quản lý lưu trữ tư liệu về đo đạc bản đồ, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý 

đất đai và các sản phẩm hoạt động dịch vụ khác do Trung tâm thực hiện (dạng giấy 

và dạng số); cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ  và sản 

phẩm thực hiện cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu của Giám đốc; 

g) Tổ chức hoạt động tư vấn dịch vụ đo đạc bản đồ địa chính, mảnh trích đo 

địa chính cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; quy hoạch, kế hoạch, thống kê, kiểm kê 

đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; định giá đất, lập  bản đồ giá đất, 
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điều chỉnh bảng giá đất hằng năm, xác định giá đất cụ thể để thực hiện các chương 

trình, dự án;  

h) Thực hiện dịch vụ điều tra, đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; 

điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; điều tra, phân hạng đất nông 

nghiệp; điều tra đánh giá đất đai theo chuyên đề; 

 i) Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào 

sản xuất; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật, công nghệ mới cho viên chức, người lao động; 

k) Dự thảo hợp đồng thuê khoán, hợp đồng giao khoán công việc, lập hồ 

sơ đề nghị thanh toán tiền lương, tiền công, tiền giao khoán, tiền thuê khoán 

công việc cho viên chức, người lao động theo quy định của nhà nước và quy chế 

chi tiêu nội bộ của đơn vị; 

l) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn của phòng; tổng hợp 

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn của toàn đơn vị theo định kỳ 

hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và cả năm hoặc đột xuất; 

m) Thực hiện các hoạt động tư vấn khác trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường theo quy định của pháp luật; nhiệm vụ chuyên môn đột xuất khác do 

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường giao. 

Điều 3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đo đạc bản 

đồ và Quy hoạch đất đai trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường như sau: 

1. Vị trí, chức năng: Phòng Đo đạc bản đồ và Quy hoạch đất đai có chức 

năng tham mưu giúp Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực đo đạc 

bản đồ, quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường. 

2.Nhiệm vụ, quyền hạn 

a) Điều tra, khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới 

hành chính các cấp; thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; đo đạc, 

thành lập bản đồ công trình; thành lập bản đồ chuyên đề, chuyên ngành cho các 

tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu; 

b) Xây dựng mạng lưới toạ độ, độ cao phục vụ cho đo vẽ chi tiết bản đồ 

theo quy trình quy phạm; 

c) Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000; 

d) Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư; thu hồi, giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức và cá nhân khi có 

yêu cầu; 
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đ) Trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của hộ gia đình, cá nhân, tổ 

chức; đo đạc tài sản gắn liền với đất; 

e) Xác định vị trí và cắm các loại mốc: Mốc địa giới hành chính; mốc quy 

hoạch xây dựng; mốc hành lang bảo vệ công trình; mốc giải phóng mặt bằng; 

các loại mốc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; mốc giới 

vùng hoạt động khoáng sản, vùng cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản; 

mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; mốc ranh giới thửa đất; 

g) Số hóa và chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính; số hoá và chuyển hệ tọa độ 

bản đồ địa hình; số hóa và biên tập các loại bản đồ cho các tổ chức và cá nhân 

khi có yêu cầu; 

h) Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ công theo nhiệm vụ Nhà nước 

giao, đặt hàng hoặc các hợp đồng dịch vụ để phục vụ công tác quản lý Nhà nước 

về đất đai, gồm: 

- Tư vấn lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; tư vấn lập kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; 

- Thực hiện dịch vụ thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất đai theo định kỳ và chuyên đề; 

- Tư vấn, thực hiện lập hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa 

chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 

 i) Lập hồ sơ năng lực của để tham gia đấu thầu, chỉ định thầu các gói 

thầu theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; khảo sát lập phương án thi 

công, thương thảo lập hợp đồng kinh tế, hợp đồng đặt hàng, hợp đồng dịch 

vụ; lập biên bản nghiệm thu và bàn giao tài liệu, biên bản thanh lý hợp đồng, 

lập biểu mẫu đề nghị chủ đầu tư thanh toán kinh phí (theo từng công trình 

được Giám đốc giao) theo quy định; 

k) Ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ 

mới vào sản xuất; 

l) Thực hiện công tác tự kiểm tra 100% sản phẩm đo đạc bản đồ, tài liệu, 

số liệu do phòng đo đạc bản đồ và quy hoạch đất đai thực hiện. Lập hồ sơ kiểm 

tra, nghiệm thu chất lượng, sản phẩm đo đạc bản đồ; công trình, sản phẩm trong 

lĩnh vực quản lý đất đai và các sản phẩm hoạt động dịch vụ khác (Lập hồ sơ 

kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công); 

m) Dự thảo hợp đồng giao khoán, hợp đồng thuê khoán công việc, lập hồ 

sơ đề nghị thanh toán tiền lương, tiền công khoán công việc cho viên chức, người 

lao động theo quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; 
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n) Quản lý lưu trữ tư liệu về đo đạc bản đồ, sản phẩm trong lĩnh vực quản 

lý đất đai và các sản phẩm hoạt động dịch vụ khác do Phòng thực hiện (dạng 

giấy và dạng số);  

o) Tổng hợp báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao theo định 

kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất; 

p) Thực hiện các hoạt động tư vấn khác trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường theo quy định của pháp luật; nhiệm vụ chuyên môn đột xuất khác do 

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường giao. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của các phòng trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường   

1. Cơ cấu tổ chức của các Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch 

Nghiệp vụ; Phòng Đo đạc bản đồ và Quy hoạch đất đai được quy định tại khoản 

3 Điều 2 Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang;       

2. Trưởng phòng, phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật; 

3. Số lượng người làm việc trong các phòng theo đề án vị trí việc làm, phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng được Giám đốc phê duyệt theo 

thẩm quyền; 

4. Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được Quyết 

định thành lập các Tổ công tác đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn các huyện, 

thành phố để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao;  

5. Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế rà soát, sửa đổi, bổ sung vị trí việc 

làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức làm căn cứ 

tuyển dụng, sử dụng, quản lý người làm việc theo quy định.   

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động 

1. Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường điều hành 

hoạt động của các phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng. 

2. Trưởng phòng quản lý, điều hành hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ 

của phòng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về những công việc 

được phân công. 

3. Phó Trưởng phòng giúp việc trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực 

hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm 

trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật đối với những công 

việc được giao.  
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4. Các viên chức và người lao động tuân thủ sự phân công, điều động của 

trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng, Giám đốc và quy định 

của pháp luật về các nhiệm vụ được giao. 

Điều 6. Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được 

giao; trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp phát hiện có nội dung chưa 

phù báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét quyết định sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 

Quyết định thay thế Quyết định số 263/QĐ-STNMT ngày 31/8/2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ 

quyền hạn của các phòng trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. 

Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Kỹ 

thuật Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các phòng, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:    

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ;  

- Lãnh đạo Sở TNMT; 

- TT Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu  VT, VP Sở. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Duyệt 
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