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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc  

 
S�: 2635/Q�-UBND 

 
Nam ��nh, ngày 07 tháng  12 n�m 2021 

 

QUY�T ��NH 

Thành l�p Trung tâm Thông tin, d� li�u và Phát tri�n qu� ��t,  
thu�c S� Tài nguyên và Môi tr��ng trên c� s� h�p nh�t Trung tâm  

Công ngh� thông tin, Trung tâm Phát tri�n qu� ��t,  
Trung tâm �i�u tra và �ánh giá tài nguyên môi tr��ng bi�n  

 

�Y BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19/6/2015; Lu�t s�a ��i 
b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a 
ph��ng ngày 22/11/2019;  

C�n c� Ngh� quy�t s� 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 c�a Ban Ch�p hành Trung 
��ng ��ng khóa XII v� ti�p t�c ��i m�i h� th�ng t� ch�c và qu�n lý, nâng cao 
ch�t l��ng và hi�u qu� ho�t ��ng c�a các ��n v� s� nghi�p công l�p; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 120/2020/N�-CP ngày 07/10/2020 c�a Chính ph� quy 
��nh v� thành l�p, t� ch�c l�i và gi�i th� ��n v� s� nghi�p công l�p; Ngh� ��nh s� 
106/2020/N�-CP ngày 10/9/2020 c�a Chính ph� quy ��nh v� v� trí vi�c làm và s� 
l��ng ng��i làm vi�c trong các ��n v� s� nghi�p công l�p;  

Theo �� ngh� c�a Giám ��c S� Tài nguyên và Môi tr��ng t�i T� trình s� 
3366/TTr-STNMT ngày 17/11/2021 và ý ki�n th�m ��nh c�a Giám ��c S� N�i v� 
t�i Báo cáo s� 2480/BC-SNV ngày 29/11/2021 v� vi�c thành l�p Trung tâm Thông 
tin, d� li�u và Phát tri�n qu� ��t thu�c S� Tài nguyên và Môi tr��ng trên c� s� 
h�p nh�t Trung tâm Công ngh� thông tin, Trung tâm Phát tri�n qu� ��t, Trung tâm 
�i�u tra và �ánh giá tài nguyên môi tr��ng bi�n. 

QUY�T ��NH: 

�i�u 1. Thành l�p Trung tâm Thông tin, D� li�u và Phát tri�n qu� ��t (sau 
�ây vi�t t�t là Trung tâm), thu�c S� Tài nguyên và Môi tr��ng trên c� s� h�p nh�t 
Trung tâm Công ngh� thông tin, Trung tâm Phát tri�n qu� ��t, Trung tâm �i�u tra 
và �ánh giá tài nguyên môi tr��ng bi�n. 

Trung tâm là ��n v� s� nghi�p công l�p có t� cách pháp nhân, có con d�u, 
tài kho�n riêng t�i Kho b�c Nhà n��c và Ngân hàng theo quy ��nh c�a pháp lu�t. 

�i�u 2. Giám ��c S� Tài nguyên và Môi tr��ng có trách nhi�m: 

1. Ch� ��o, t� ch�c th�c hi�n bàn giao, chuy�n nguyên tr�ng tài s�n, tài chính, 
c� s� v�t ch�t, trang thi�t b�, công vi�c c�a Trung tâm Công ngh� thông tin, Trung 
tâm Phát tri�n qu� ��t, Trung tâm �i�u tra và �ánh giá tài nguyên môi tr��ng bi�n 
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vào Trung tâm Thông tin, d� li�u và Phát tri�n qu� ��t; Ch� ��o thu h�i con d�u 
c�a Trung tâm Công ngh� thông tin, Trung tâm Phát tri�n qu� ��t, Trung tâm �i�u 
tra và �ánh giá tài nguyên môi tr��ng bi�n bàn giao cho c� quan có trách nhi�m 
qu�n lý. 

2. H��ng d�n Trung tâm xây d�ng �� án v� trí vi�c làm và c� c�u viên 
ch�c theo ch�c danh ngh� nghi�p, trình c�p có th�m quy�n phê duy�t và b� trí, 
s�p x�p viên ch�c, lao ��ng h�p ��ng c�a Trung tâm theo �úng v� trí vi�c làm 
�ã ���c phê duy�t. 

3. Ch� ��o Trung tâm d� th�o Quy�t ��nh quy ��nh ch�c n�ng, nhi�m v�, 
quy�n h�n và c� c�u t� ch�c c�a Trung tâm, trình Ch� t�ch UBND t�nh phê duy�t 
theo quy ��nh. 

�i�u 3. Quy�t ��nh này có hi�u l�c k� t� ngày ký và thay th� các Quy�t ��nh: 
Quy�t ��nh s� 1257/Q�-UBND ngày 29/7/2011 c�a UBND t�nh Nam ��nh v� vi�c 
��i tên Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi tr��ng thành Trung tâm Công ngh� 
thông tin thu�c S� Tài nguyên và Môi tr��ng và quy ��nh ch�c n�ng, nhi�m v�, c� 
c�u t� ch�c c�a Trung tâm; Quy�t ��nh s� 711/2005/Q�-UB ngày 14/3/2005 c�a 
UBND t�nh Nam ��nh v� vi�c thành l�p Trung tâm Phát tri�n qu� ��t thu�c S� Tài 
nguyên và Môi tr��ng t�nh Nam ��nh; Quy�t ��nh s� 1104/Q�-UBND ngày 
20/6/2014 c�a UBND t�nh Nam ��nh v� vi�c thành l�p Trung tâm �i�u tra và �ánh 
giá tài nguyên môi tr��ng bi�n t�nh Nam ��nh tr�c thu�c Chi c�c Bi�n, S� Tài 
nguyên và Môi tr��ng. 

�i�u 4. Chánh V�n phòng �y ban nhân dân t�nh, Giám ��c: S� N�i v�; S� 
Tài nguyên và Môi tr��ng; Trung tâm Thông tin, d� li�u và Phát tri�n qu� ��t; 
Trung tâm Công ngh� thông tin; Trung tâm Phát tri�n qu� ��t; Trung tâm �i�u tra 
và �ánh giá tài nguyên môi tr��ng bi�n; th� tr��ng các c� quan, ��n v� có liên 
quan ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t ��nh này./. 

  TM. �Y BAN NHÂN DÂN 
CH� T�CH  

 
 
 

   Ph�m �ình Ngh� 
 


