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CÔNG BÁO

Số 16 + 17 - 06 - 7 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1702/Qð-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 6 năm 2010

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Phú Giáo
thành Trung tâm Phát triển quỹ ñất huyện Phú Giáo
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi
hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy
ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ tái
ñịnh cư;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy
ñịnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên
chế và tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày
08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ và 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 ñất;
Theo ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo (Tờ trình số
49/TTr-NV ngày 02/6/2010) và Giám ñốc Sở Nội vụ (Tờ trình số
314/TTr-SNV ngày 07/6/2010);
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Phú Giáo thành Trung tâm
Phát triển quỹ ñất huyện Phú Giáo.
ðiều 2.
1. Trung tâm Phát triển Quỹ ñất huyện Phú Giáo (sau ñây gọi tắt là Trung
tâm) là ñơn vị sự nghiệp có thu tự bảo ñảm một phần chi phí hoạt ñộng. Trung tâm
trực thuộc và chịu sự chỉ ñạo và quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Phú
Giáo.

