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QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực đất đai 

trực thuộc UBND các huyện, thành, thị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 
định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí 
việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 689-TB/TU ngày 14/6/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về Đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực đất đai trực 
thuộc UBND các huyện, thành, thị; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 600/TTr-SNV ngày 
28/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực đất đai trực 
thuộc UBND các huyện, thành, thị, cụ thể như sau:

1. Đối với UBND các huyện (11 huyện): Lâm Thao, Phù Ninh, Cẩm Khê, 
Đoan Hùng, Thanh Ba, Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Hạ 
Hòa: Tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thành Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất trực 
thuộc UBND cấp huyện. 

Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc UBND cấp huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để 
giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất: Do UBND các 
huyện bố trí.

2. Đối với UBND thành phố Việt Trì và UBND thị xã Phú Thọ: 
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a) Tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thành Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc UBND thành phố 
Việt Trì và UBND thị xã Phú Thọ.

Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND 
thành phố Việt Trì và UBND thị xã Phú Thọ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Văn phòng Đăng ký đất đai: Do UBND thành phố Việt Trì và 
UBND thị xã Phú Thọ bố trí.

b) Tổ chức lại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng trực thuộc UBND thành 
phố Việt Trì và UBND thị xã Phú Thọ thành Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc 
UBND thành phố Việt Trì và UBND thị xã Phú Thọ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND 
thành phố Việt Trì và UBND thị xã Phú Thọ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 
khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm Phát triển quỹ đất: Do UBND thành phố Việt Trì và 
UBND thị xã Phú Thọ bố trí.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Thời gian hoạt động theo tổ chức mới từ ngày 01/7/2022.
UBND các huyện, thành, thị căn cứ các quy định hiện hành, quy định cụ thể 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập 
sau khi tổ chức lại. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng 
UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Chủ 
tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển 
quỹ đất các huyện; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Việt Trì; Giám 
đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Phú Thọ; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ 
đất thành phố Việt Trì; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Phú Thọ; 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

Bùi Văn Quang
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