ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 878 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 22 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn
tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số
16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự
chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25
tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới
hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các
đơn vị sự nghiệp công lập”;
Căn cứ Kế hoạch số 2036/KH-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐCP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn
vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Kết luận số 352-KL/BCSĐ ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Ban cán
sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công
lập thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 479/QĐUBND ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum), với các
nội dung sau:
Sửa đổi, bổ sung mục III Điều 1 như sau:
“1. Sắp xếp mạng lưới các đơn vị sự nghiệp
a) Năm 2018: Đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Trung tâm Công nghệ thông
tin tài nguyên và môi trường; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;
Trung tâm Phát triển quỹ đất và Văn phòng Đăng ký đất đai (Riêng đối với 03 chi

nhánh trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất: Chuyển 03 chi nhánh trực thuộc
tại thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, huyện Sa Thầy về Ủy ban nhân dân thành
phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy
quản lý).
b) Giai đoạn 2019 - 2021:
- Đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi
trường) gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất; Văn phòng Đăng ký đất đai; Hợp
nhất Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường với Trung tâm
Quan trắc tài nguyên và môi trường thành 01 đơn vị.
- Đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất
thành phố Kon Tum.
c) Giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030: Tiếp tục duy trì số
đơn vị sự nghiệp như giai đoạn 2019 - 2021.
2. Về thực hiện cơ chế hoạt động tài chính
a) Năm 2018:
- Đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên gồm: Văn phòng Đăng ký
đất đai; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và
Môi trường.
- Đơn vị do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên gồm: Trung tâm Công
nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.
b) Giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030:
- Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên gồm: Văn phòng Đăng ký đất đai;
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Kon
Tum.
- Đơn vị do nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên: Đơn vị hợp
nhất giữa Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường với Trung
tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT-KTTH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Người ký: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 22-08-2019 07:52:44

Nguyễn Văn Hòa
2

3

