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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH LÂM ĐỒNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1242/QĐ-UBND                                   Lâm Đồng, ngày 09 tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường và phát triển quỹ đất 

tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường với Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ 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 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định 

về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 

10/10/2016 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 

trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi 

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

Căn cứ Kế hoạch số 3898/KH-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XII “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

118/TTr-STNMT ngày 17/3/2020 về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên 

Môi trường và Phát triển quỹ đất trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên 

Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường và phát triển quỹ 

đất tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 

với Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm kỹ thuật tài 

nguyên môi trường và phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Trung 

tâm): 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-16-2015-nd-cp-co-che-tu-chu-cua-don-vi-nghiep-cong-lap-266548.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-141-2016-nd-cp-co-che-tu-chu-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-su-nghiep-kinh-te-325310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-50-2014-ttlt-btnmt-bnv-huong-dan-nhiem-vu-quyen-han-to-chuc-so-phong-tai-nguyen-moi-truong-256813.aspx
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1. Vị trí: 

a) Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, có tư cách pháp nhân, con dấu, trụ sở và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà 

nước để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật; tự chủ về tài chính, tự 

đảm bảo chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và 

Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; 

b) Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, 

nghiệp vụ, nhân sự, tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời 

chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Đà Lạt. 

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:  

a) Chức năng: Trung tâm có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác 

quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất, 

nâng cao giá trị của đất chuyển nhượng, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân; tổ 

chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong 

lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp các dịch 

vụ công trong lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên môi trường và phát triển quỹ đất theo quy 

định của pháp luật; 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn: 

- Xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở chuyên dụng; đo vẽ thành lập hệ thống 

bản đồ địa chính, bản đồ địa hình các loại tỷ lệ và bản đồ chuyên đề; 

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương 

án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn 

được giao; 

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và nhận chuyển giao 

công nghệ mới trong lĩnh vực đo đạc bản đồ; 

- Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển giao công nghệ mới trong việc đo 

đạc, thành lập bản đồ, lập hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường phù hợp với 

điều kiện của địa phương; đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ tay nghề, nhiệm vụ 

chuyên môn cho viên chức, người lao động của Trung tâm; 

- Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm của các huyện, thành phố (đối với dự án, công trình mà Trung tâm được cấp 

có thẩm quyền giao thực hiện) để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 

- Lập, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất; 

- Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu 

giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; 

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=141/2016/N%C4%90-CP
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- Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái 

định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương 

khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; 

- Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật; 

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng 

nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và 

thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất 

đai; 

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

- Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có 

quyết định giao đất, cho thuê đất; 

- Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường 

hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất 

cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu; 

- Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; 

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện 

nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 

quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định 

của pháp luật khác có liên quan; 

- Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các 

nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; 

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo 

quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh 

vực công tác được giao; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc do 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc  

1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của 

Trung tâm; 

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc phụ trách một hoặc một số 

lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước 

pháp luật về kết quả công tác được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó 

Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm. 

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: gồm 05 phòng. 
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a) Phòng Tổ chức - Hành chính (thực hiện nhiệm vụ: tổ chức, hành chính, tổng 

hợp, kế hoạch và tài chính); 

b) Phòng Quản lý, Phát triển quỹ đất và bồi thường (thực hiện nhiệm vụ: Quản 

lý và phát triển quỹ đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng); 

c) Phòng Kỹ thuật; 

d) Phòng Đo đạc; 

đ) Phòng Tư vấn, dịch vụ về đất đai (thực hiện nhiệm vụ: tư vấn, dịch vụ trong 

việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất, dịch vụ tư vấn xác 

định giá đất…). 

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các 

viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động (Phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

được thành lập phải phù hợp thực tế khối lượng công việc và có tối thiểu từ 05 người 

làm việc trở lên. Phòng có từ 05 người trở xuống không bố trí Phó Trưởng phòng; 

phòng có từ 07 đến 09 người bố trí 01 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 10 người trở 

lên bố trí 02 Phó Trưởng phòng).  

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, 

cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, 

chính sách khác đối với Lãnh đạo Trung tâm; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và quy 

định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh Lâm Đồng. 

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định 

trên cơ sở đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, phạm vi 

hoạt động và khả năng tự chủ tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên của Trung tâm 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Khi thành lập, chuyển nguyên trạng số lượng người làm việc được giao của 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (39 người làm việc do đơn vị tự đảm 

bảo kinh phí) và số lượng người làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất (27 người 

làm việc, trong đó: 13 người làm việc được giao và 14 người làm việc do đơn vị tự 

đảm bảo kinh phí). Tổng số lượng người làm việc của Trung tâm tại thời điểm thành 

lập là 66 người làm việc. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bố trí sắp 

xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, kinh phí, hồ sơ, tài liệu liên 

quan… để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của 

pháp luật, trong tháng 7/2020; 

b) Thu hồi con dấu của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Trung 

tâm Phát triển quỹ đất nộp cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

c) Chỉ đạo xây dựng và ban hành quyết định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, mối quan hệ công tác của Trung tâm; quy định chế độ thông tin, báo cáo của 

các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; 
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d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý của 

Trung tâm. Thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó và xây dựng kế hoạch, lộ 

trình để giải quyết đối với số lao động dôi dư so với vị trí việc làm và số lượng người 

làm việc được giao theo đúng quy định hiện hành; 

đ) Sau khi Trung tâm đi vào hoạt động chính thức, chỉ đạo Trung tâm tiến hành 

xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trung tâm. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu 

trách nhiệm phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm sau khi có ý kiến chấp 

thuận của UBND tỉnh. 

2. Các sở: Nội vụ, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh quyết định điều 

chỉnh kinh phí và thực hiện những nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ và 

tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định đã 

ban hành trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái với Quyết định này đều hết hiệu lực 

thi hành. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài 

chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tài nguyên 

môi trường và phát triển quỹ đất; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Đoàn Văn Việt 

 

 


		2020-07-16T17:20:15+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Công báo - Tin học<ttth@lamdong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




