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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 3088/QĐ-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa
trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính
phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính
phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính
phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường,
hỗ trợ tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 08 tháng 01
năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của tổ chức
phát triển quỹ đất;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa tại Tờ trình số
49/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2011 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số
1155/SNV-TC ngày 14 tháng 11 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa, trực thuộc
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa, kể từ ngày ký.

