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3. Trụ sở ñặt tại: Sở Tài nguyên và Môi trường (Phường Lam Hạ, thành phố
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).
ðiều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu, giúp Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết ñịnh, chỉ thị, quy hoạch, kế
hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, ñề án, dự án, biện pháp tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ về ñất ñai trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao.
2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch,
kế hoạch, chương trình, ñề án, dự án về quản lý, sử dụng ñất sau khi ñược cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
3. Tham mưu giúp Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức việc lập và ñiều chỉnh
quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất cấp tỉnh, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực
hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược phê duyệt.
b) Tổ chức thẩm ñịnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất do Uỷ ban nhân dân
cấp huyện lập ñể trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực
hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất của cấp huyện ñã ñược phê duyệt; tổ chức thẩm
ñịnh nhu cầu sử dụng ñất, thẩm ñịnh ñiều kiện giao ñất, cho thuê ñất, cho phép
chuyển mục ñích sử dụng ñất ñể thực hiện dự án ñầu tư.
c) Xây dựng dự thảo quy ñịnh hạn mức giao ñất, công nhận ñất ở cho hộ gia
ñình, cá nhân; hạn mức công nhận quyền sử dụng ñất ñối với trường hợp hộ gia ñình,
cá nhân tự khai phá ñất ñể sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao ñất trống, ñồi núi trọc,
ñất có mặt nước thuộc nhóm ñất chưa sử dụng cho hộ gia ñình, cá nhân; diện tích tối
thiểu ñược tách thửa và các nội dung khác theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai,
trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
d) Tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ về giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, chuyển mục
ñích sử dụng ñất, công nhận 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, phương án bồi thường, hỗ
trợ, tái ñịnh cư ñối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Ủy ban nhân
dân tỉnh.
ñ) Tổ chức ký hợp ñồng thuê ñất, chủ trì việc bàn giao ñất trên thực ñịa cho các
dự án ñối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh;
tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụng ñất theo
quy ñịnh.
e) Chủ trì việc tổ chức xây dựng, ñiều chỉnh bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn
tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh ban hành; tham mưu giải quyết các
trường hợp vướng mắc về giá ñất theo quy ñịnh của pháp luật.
f) Chủ trì việc tổ chức xác ñịnh giá ñất cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt, làm căn cứ ñể tính thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất, tính giá trị quyền sử

