
UYBAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc Ip - Tif do - Hsnh phüc 

S& 3  /2021/QD-UBND Ninh BInh, ngày 9tháng 11 näm 2021 

QUYET DNH 
Ban hành Quy Cljnh chuc náng, nhim vii, quyn hin vã co cu to chfrc cüa 

Trung tam Phát triên qu5 dat - TM nguyen và Môi trur?rng triyc thuc 
So' TM nguyen và Môi tru*ng tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH B!NH 

Can cz Luat Td chic chInh quyn dja phwo'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015, 

Can th Lut sü'a ä'ci, bá sung mt s ä'ié'u cüa Lut T chz'c ChInh phi và 
Lut TO ch&c chInh quyên dja phwo'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can cá'Lu42t dat dai ngày 29 tháng 11 nám 2013, 

Càn ci Nghj djnh so' 43/2014/ND-cF ngày 15 tháng 5 nám 2014 cia 
ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu cIa Lut dat dai, 

Can c& Nghj djnh s 01/2017/ND-CT ngày 06 tháng 01 nãm 2017 cüa 
ChInh phü tha dôi, bô sung m5t sO nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Lut 
dat dai, 

Can c& Nghj djnh sO' 120/2020/ND-CT ngày 07 tháng 10 nám 2020 cia 
ChInh phz quy djnh ye thành lap, tO char lçii, giái the don vj sy nghip cOng 1c2p; 

Can ct Quyê't djnh s 1990/QD-TTg ngày 11 tháng 12 nám 2017 cia 
Thu tu'ó'ng ChInh phz ye vic ban hành danh myc djch vy nghip cOng th 
dyng ngán sách nhà nithc thuç5c 17nh vzrc quán li nhà nzthc cza B5 Tài nguyen 
và MOi tru'O'ng; 

Can c& Thông tw lien tjch sO' 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 
tháng 5 nàrn 2015 cüa Bó tru'O'ng Bç5 Tài nguyen và Môi trithng, Bç5 trzthng Bó 
Nç5i vy vâ Bó trzthng Bç5 ,Tài chInh hzcO'ng dan char náng, nhim vy, quyên hgn, 
cci cáu tO chü'c và cci ché hoyt d(3ng cla Trung tarn Phát triên qu9 dat tritc thuç3c 
S& Tài nguyen và MOi tru'ông tin/i, thành phO tryv thuc Trung wcfng, 

Can ca' ThOng tu sd 05/2021/TT-BTNIvIT ngày29 tháng 5 nárn 2021 
cia Bç5 trzthng B5 Tài nguyen và MOi tru'ô'ng hzthng dan chi'c náng, nhim vy, 
quyên hQ.n cña Sà Tài nguyen và MOi tru'O'ng thu3c Uy ban nhán dan cap tinh, 
PhOng Tài nguyen và MOi tru'Ong thuç5c Uy ban nhán dan cap huyn; 

Theo d nghj cua Giárn dO'c SO' N(5i vy tgi TO' trinh sO' 41 7/TTr-SNV ngày 
26 tháng 10 narn 2021. 

QUVET IMNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& dnh nay Quy djnh chüt nàng, nhim vi, 
quyên hn và co câu to chirc cüa Trung tam Phát triên qu dat - Tâi nguyen và 
Môi trix?Yng tr1rc thuc S& Tài nguyen và Môi truO'ng tinh Ninh BInh. 
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Diu 2. Hiêu hrc thi hãnh 

Quy& djnh nay có hiu hxc k tr ngày 10 tháng 12 nàm 2021 và bãi bô 
Quyêt djnh so 1099/QD-UBND ngày 17/12/2010 cüa Uy ban nhân dan tinh 
Ninh BInh ye vic kin toàn Trung tam Phát triên qu5' dat tinh Ninh BInh. 

Diêu 3. To chile thu'c hiên 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám d6c S& Ni vii, Giám dc 
S& Tài nguyen và Môi trung, Giám doe Trung tam Phát triên qu dat - Tài nguyen 
và MOi trumg; các to chüc, cá nhan Co lien quan chu trách nhim thi hành 
Quyêt djnh nây./. 

No'i nhân: 
- Nhu Diéu 3; 
- B Tài nguyen và Môi trlrO1g; 
- Cc kiêm tra Van bàn 
Quy pharn pháp luât - Bô Tr pháp; 
- ThuOng triyc Tinh Oy; 
- ThuOig trrc HDND tinh; 
- Lanh d?o  UBND tinh; 
- Doàn Dai  biOu Quoc hôi tinh; 
- Uy ban MTFQ Via Nam tinh; 
- Website Chinh phü; Cong báo tinh; 
- Cong thông tin din tir tinh; 
- Luu: VT, VP2, VP3, VP7. 
LQVP7_TCBM.2021 



NDAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHTA VIIT NAM 
B!NH Dc 1p - Tir do - Htnh phñc 

QUY D!NH 
Chfrc náng, nhim viel, quyn hin và cr cu ti chfrc 

cüa Trung tam Phát triên qu5 dt - Tãi nguyen và Môi trtrrng 
try'c thuc S Tài nguyen và Môi trtrrng tinh Ninh BInh 

(Kèin theo Quyê't djnh s6 3 /2021/QD-UBND ngày  .2  /11/2021 
cia Uy ban nhán dan tinh Ninh BInh,) 

Chirong I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phtm vi diu chinh và di ttrçrng áp diing 

1. Quy djnh nay quy djnh chüc näng, nhim vv, quyn hin và Co cu 
to chirc cüa Trung tam Phát triên qu dat - Tài nguyen và Môi trung trirc thuc 
S Tài nguyen và Môi trung tinh Ninh BInh. 

2. Quy djnh nay áp diing di vói Trung tam Phát triên qu' dat - Tài nguyen 
và Môi trueing và t chirc, cá nhân khác có lien quan. 

Diu 2. Vj trI, chile náng 

1. Trung tam Phát triên qu' dt - Tài nguyen và Môi trumg (sau day gçi 
tat là Trung tam) là don vj sir nghip cong l.p tr1rc thuc Sâ Tài nguyen và Môi 
tnthng tinh Ninh Bmnh (sau day gi tt là Sä); có chirc näng tao lap, phát triên, 
quãn l, khai thác qu d.t; tO chc thijc hin vic bi thung, h tr và tái djnh 
Cu; nhn chuyn nhucrng quyên si:r dung dt cüa các tO chüc, h gia dInh, cá 
nhân; t chüc thirc hin vic du giá quyn sir diing dt theo thârn quyên và quy 
djnh cüa pháp lut; thirc hin các hoat dng k thut ye do dac,  bàn do, hoàn 
thiên h so dja chmnh, xây dirng co s dr lieu dja chInh phiic vii cOng tác quân l 
nhà nu, c v dt dai cüa S& Tài nguyen và Môi truông và thixc hin cung cap các 
djch vi cOng v do dac  và bàn do; các djch vii phc v11 cOng tác quãn l dat dai; 
tài nguyen khoáng san, tài nguyen rnthc, bin, khI tucmg thüy van và biên di 
khI hu va các djch vii khác trong linh virc Tài nguyen và Môi trung. 

2. Trung tam có tu cách pháp nhân, có con du và tài khoàn riêng; chp 
hành sr chi dao,  quãn l tiVc  tiêp ye t chirc, biên chê và hoat  dng cüa S; 
dng th?i chip hành si,r chi dao,  kim tra, hthng dn v chuyên mOn nghip vii 
cüa co quan chuyên ngành cp trên. 

Tr sO' lam vic dt tai:  phuO'ng Nam Thành, thành ph Ninh BInh, tinh 
Ninh BInh. 
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Chtro'ng II 
NHIM VU VA QUYEN H3N vA C CAU TO CH1C 

Diu 3. Nhim viii và quyn hn 

1. L.p k hoach th chi'ic thrc hin vic thu hi dt theo k hoach s1 ditng 
dat hang nàm cüa cap huyn dê bôi thumg, h trV,  tái djth Cu; Lap, t chi'rc thc 
hin phucng an bôi thu&ng, h tr?, tái dnh Cu khi Nhà nu&c thu hi d.t theo 
thâm quyn; 

2. Lp di,r an du tu và th chirc xay dirng kt cu ha t.ng trên dt dê to 
chóc du giá quyn sir ding dt khi du?c  Uy ban nhân dan tinh giao; 

3. T chüc thrc hin vic du tu xây drng tao  l.p và phát trin qu nba, 
dat tái djnh cu dê phiic vi Nhà nuc thu hM dt và phát triên kinh tê - xâ hi tai 
dja phuang khi dixçic Uy ban nhân dan tinh giao; 

4. Thirc hin vic nhn chuyn nhuçmg quyn sir dicing dt theo quy djnh 
cüa pháp 1ut; 

5. Quân 1 qu dt d thrçc giãi phóng m.t bang, qu d.t nhn chuyn 
nhugng nhung chi.ra có di,r an du tu hoc chua du giá quyn s1r dung dt; d.t 
dà thu hi và thuc trách nhim quàn 1 cüa To chüc phát triên qu dat theo quy 
dinh cüa Luât D.t dai; 

6. T chirc thirc hin du giá quyn s1r ding dt theo quy djnh cüa pháp !ut; 

7. Lp phucing an sir diing khai thác qu d.t ducic giao quãn 1 nhung 
chua có quy& djnh giao dat, cho thué dat; 

8. Hoat  dng do dac  và bàn d theo danh m1ic dã duçic co quan Nhà nuc 
có thm quyn cp phép; 

9. T chüc th?c hin các hoat dng trng diing và trin khai các tin b 
khoa hc cong ngh ye do dac,  bàn do trên dja bàn tinh phiic vit cho cong tác 
quãn 1 Nba nuâc v Tài nguyen và Môi trung; 

10. Thirc hin các djch vii trong viêc bi thuô'ng, h trçY, tái djnh cu khi 
Nhà nuó'c thu hi dt; du giá quyên sir diing d.t; dch v tu van xác djnh giá 
dt, trr các trinYng hçTp Nhà nuOc djnh giá dt; cung cap thông tin ye dla  diem 
dâu tu, giá dt và qu5 dat cho các to chüc, cá nhân theo yêu câu; 

11. Thirc hin các djch vit cOng phic vii cong tác quán 1' dt dai, gm: 
l.p, di&u chinh quy hoach sir diing dat các cap; k hoach  sir diing dat hang nàm 
cp huyn; thng ké, kim kê dat dai, 1p bàn d hin trng sir dyng dat; khâo 
sat, diu tra, dánh giá, phân hang dat; xây dirng Bang giá các ba1  dat và các djch 
vii khác trong linh vçrc dt dai; 

12 Thirc hin các djch vii v do dac,  khão sat, diu tra phân tIch hin trng 
tài nguyen khoáng san, tài nguyen nuóc, bin, khI tuqng thüy van và biên d& 
khI hu phü hçip vói näng 1rc cüa dan vj và theo quy djnh cUa pháp 1ut. 
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13. Lien doanh, lien kt, hcp tác vâi các t chirc kinh t, cá nhân d thirc 
hin nhim vv duçic giao theo quy djnh cüa pháp 1ut v quàn 1, sà dung tài san 
nba nuOc; quy djnh cüa pháp 1ut ye co chê tir chü dôi vâi dan vj sic nghip 
cong 1p Va quy djIIh cüa pháp 1u.t khác có lien quan. 

14. Thirc hin cung cp h sa, bàn d, thông tin, s lieu dt dai, nhà a va 
tài san khác gän lien vâi dat theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

15. Th?c hin k hçp dng thuê các th chirc, Ca nhân lam tu vn hoc 
thirc hin các nhim v11 di.rçc giao theo quy djnh cüa pháp luât. 

16. Thrc hin vic thu phi, l phi (nu co) theo quy djnh cUa pháp lut. 

17. Quàn l tài chInh, tài san, th chi'rc b may và can b, viên chirc, lao 
dng thuc Trung tam theo quy djnh cüa pháp lust  và cüa Uy ban nhân dan tinh. 

18. Thirc hin nhung nhim vii, quyn han  khác do Giám dc Sâ giao và 
theo quy dnh cüa pháp lut. 

Diu 4. Co cu ti chfrc 

1. Lânh dao  Trung tam: Giám dc và khOng qua 02 Phó Giám dc; 

a) Giám dc Trung tam là ngu?i dtrng du Trung tam, phii trách, diu 
hành chung hoat  dng cüa Trung tam, chju trách nhim truac Giám dOe S& Tài 
nguyen và Môi tnrng và truc pháp 1ut v toàn b hoat  dng và kêt qua cong 
tác cüa Trung tam; 

b) Phó Giám dc Trung tam gi1ip Giám dc Trung tarn thc hin mt hotc 
mt s nhim vi cit the do Giám dôc Trung tarn phân cOng và chju trách nhim 
truó'c Giám doe Trung tam và tnrâc pháp 1ut ye thirc hin nhim v11 ducic phân 
cong. Khi Giám dôc Trung tam yAng mat, mt Phó Giám dôc Trung tam duçic 
Giárn dc Trung tam üy nhirn thay Giám dOe Trung tarn dieu hành các hoat 
dng cüa Trung tam.; 

c) Vic b nhim, b thim lai,  mim nhim, luân chuyn, diu dng, 
khen thu&ng, k lut;cho tr chirc, nghi him và thirc hin các ché d chinh sách 
dôi vol Giám doe Trung tam và Phó Giám dôc Trung tarn theo quy djnh hin 
hành và phân cap quàn 1 can b cüa tinh. 

2. Các phông trirc thuc: 

a) Phông To chirc - Hành chInh; 

b) Phông Nghip vii. 

Diu 5. Biên ché 

Biên ch và lao dng hçip dng (theo Nghj djnh s 68/2000/NID-CP ngày 
17/11/2000 cüa ChInh phü dA ducic si.ra di, bô sung theo Ngh djnh so 
161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018) cUa Trung tam näm trong tong biên chê sr 
nghip, lao dng hcip dông cüa SO Tài nguyen và MOi truOng duçc Uy ban nhân 
dan tinh giao tren Ca sO d an vj tn vic lam, gAn vOi chic nAng, nhim vii. 
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Churng III 
TO CHtC TIHIC HIN 

Diu 6. Trách nhim cüa Trung tam Phát trin qu5 dt - Tài nguyen 
và Môi trtrrng 

Giám dác Trung tam can ci vào Quy djnh nay và các quy dn1i cüa pháp 
1ut có lien quan ban hành hotc trInh cp có thm quyn ban hành Quy ch lam 
vic cüa Trung tam; chüc nàng, nhim vi và quy ch lam vic cho các phàng 
chuyên môn, nghip vi trirc thuc Trung tam; chi dao,  t chirc trin khai thrc 
hin chirc nang, nhim vii cüa Trung tam theo dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 7. Sü'a dôi và b sung Quy d1nh 

Trong qua trInh t chirc thirc hin nu có vuó'ng mac, phát sinh, Trung tam 
Phát triên qu dit - Tài nguyen và Môi tri.thng báo cáo bAng van bàn vâi S& Tài 
nguyen và Môi tru1ng d trInh Uy ban nhân dan tinh (qua S& Ni v) xem xét 
sira di, b sung cho phü hcip./. 
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