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QUYẾT ðỊNH
Về việc ñổi tên Ban Giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ
và tái ñịnh cư thành Trung tâm Phát triển quỹ ñất và kiện toàn chức năng,
nhiệm vụ quyền hạn của Trung tâm thuộc huyện Kim Bảng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 55/2012/Nð-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính
phủ quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính
phủ quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04
tháng 4 năm 2015 của liên bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài
chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt
ñộng của Trung tâm phát triển quỹ ñất trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường;
Theo ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng và Giám ñốc Sở
Nội vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðổi tên Ban giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư
thành Trung tâm Phát triển quỹ ñất trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng (sau
ñây gọi tắt là Trung tâm).
Thu hồi con dấu của Ban giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh
cư về cơ quan có trách nhiệm ñể quản lý.
ðiều 2. Vị trí, chức năng
1. Vị trí: Trung tâm phát triển quỹ ñất là ñơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự
bảo ñảm toàn bộ kinh phí hoạt ñộng, có tư cách pháp nhân, có con dấu và ñược mở
tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Chức năng: Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ
trợ và tái ñịnh cư; tạo quỹ ñất ñể ñấu giá quyền sử dụng ñất; nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng ñất; phát triển các khu tái ñịnh cư, ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
trên ñất; ñấu giá quyền sử dụng ñất; ñấu thầu dự án có sử dụng ñất; quản lý quỹ ñất

