
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN OAK GLONG Dc 1p-Tr do-Hnh phüc 

Si: O20/QDUBND Dák Glong, ngày6 tháng  9'  nám 2021 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy djnh chii'c nãng, nhim vii, quyn hin và co cãu to chuc hot 

dng cüa Ban Quãn 1 dr an vã Phát trin qu5 dt huyn Oak Glong 

UY BAN NHAN DAN HUYN OAK GLONG 

Can c& Luát Td chi'c chInh quyn dja phwong ngày 19 tháng 6 näm 2015, 
Luát tha dôi, bó sung mt so ä'iéu cña Lut To ch&c ChInh phz và Lut To ch&c 
chInh quyên djaphuvng ngày 22 tháng 11 näm 2019, 

Can thNghi djnh s6 106/2020/ND-CT ngày 10/9/2020 cña GhInhphz v 
vj fri vic lam và sd lu'çing ngwài lam vic hong don vj sr nghip cong 4ip, 

Can c& Nghj djnh sd 120/2020/ND-CT ngày 07/10/2020 cza ChInh phi 
quy djnh v thành lap, td chzc lgi, giái the' don vj sir nghip cOng lâp, 

Can th Thông tu lien tich Se' 16/2015/TJ'LT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 
tháng 4 nàm 2015 cña Bó Tài nguyênvà Môi trung, Bó Nói vy, Bó Tài chInh v 
hu'áng dan ch&c náng, nhiêm v, quyên hgn, cc cáu tO ch&c và cc chê hoqt dng 
cza Trung tam phát triên qu9 dat tryc thu5c Sà Tài nguyen và Môi frarô'ng, 

Can ci Thông tw se' 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cza Bó Xáy dtng 
hzthng dan thtc hin mt so diéu cüa Nghj djnh sO 59/2015/ND-CT ngày 
18/6/2015 cza CiiInh phi ye hInh thic to chi-c quthn l dr an dáu tie xáy dyng, 

Gán c& Quylt djnh so' 165/QD-UBND, ngày 28/01/2019 cüa UBND tInh 
Dák NOng ye vic sap nhp Trung tam PhOt triên qu9 dat và Ban quán lj các de 
On huyn Dãk Glong thành Ban QuOn lj de On và PhOt frién qu dat huyn Dák 
Glong, 

Can c& Quyé't djnh se' 409/QD-UBND, ngày 0 7/03/2019 cüa UBND huyn 
Dàk Glong ye vic thrc hin chuyên giao nguyen trgng các don vj sau khi sap 
nhap; 

Theo dé nghj cza Ban quOn l3 de an và Phát triên qu9 dat huyn tgi Ta 
trInh sO 80 /7Tr-BQL ngày 13 tháng 9 nám 2021 và PhOng N5i Vy tçii T& trInh sO 
130 /TTr-BQL ngày 15 thOng 9 nám 2021. 

QUVET Of Nil: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh chüc näng, nhim 
vii, quyên hn và ccr câu to churc hoat dng cüa Ban quãn 1 dir an và Phát triên 
qu5 dat huyn Dàk Glong. 



CHU TECH 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hânh k tir ngày k. 

Chánh Van phông Hi dng nhân dan vâ Uy ban nhãn dan huyn Dk 
Glong; Tnr&ng phông Ni vi; Chü tjch JiJy ban nhân dan các xâ; giám dc Ban 
Quãn 1 dir an vã Phát trin qu5 dt huyn và Thu tnr&ng các &xn vj lien quan 
chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Ncti nhân: TM. UY BAN NEJAN DAN 
- Nhir Diu 2; 
- S& NOi  viii tinh DAk Nông; 
- TT. Huyn Uy; Ti'. I-IDND huyn; 
- Chñ tich, các PCT UBND huyn; 
- LLru VT 

Trn Nam Thtdin 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN flAK GLONG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

QIJY IMNH 
V Chtrc näng, nhim vii, quyn hn và co cu ti chuc hoit dng cüa 

Ban Quãn 1 dir an và Phát trin qu5 dt huyn Oak Glong 

(Ban hành kern theo Quye!t  djnh si#/QD-UBND ngay%Ftháng9  nám 2021 
cia Uj) ban nhán dan huyn Dák Glong,) 

Chtwng I 
VI TRI, CHiJ'C NANG, NHIM V, QUYEN HAN  CUA BAN 

QUAN L' D1J' AN VA PIIAT TRIEN QU DAT 

Diu 1. Vj tn và chüc nãng 

1. Ban Quãn 1 dir an và Phát trin qu dt huyn Dk Glong là dun vj sir 
nghip cong 1p trVc  thuc Uy ban nhân dan huyn Däk Glong, chju sr quãn l 
cüa Uy ban nhân dan huyn Däk Glong và các co quan có thâm quyên theo quy 
djnh cüa pháp 1ut; 

2. Ban Quàn 1 dr an và Phát trin qu5 dat huyn flak Glong Co tu cách 
pháp nhân, cO con dau riêng, có tài khoàn riêng tti Kho btc Nhà nuóc và Ngân 
hang thixcing mai  dê giao djch theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

3. Chü du tu, t chüc quãn 1 thirc hin các dir an du tti xây dirng cong 
trmnh thuc nguôn vOn ngân sách nhà rnrâc do UBND huyn quyêt djnh dâu tis 
và cac dir an thuc mci nguOn von do ngutM quyêt djnh dâu tu giao; lam di din 
chü dâu tu, trrc tiêp tO chirc quân 1 thirc hin dôi vâi các dr an do UBND 
huyn lam chü dâu ti.r; tiêp nh.n và quân l sü diing vOn dê dau tu xây dirng theo 
quy djnh cüa pháp 1ut; thirc hin quyên, nghia vii cUa chU dâu tix, Quãn 1 dr an 
theo quy djnh cUa Lu.t Xây drng và quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan; bàn 
giao cong trInh xây dirng hoàn thãnh cho chü dâu tu, chü quàn 1 sü ding cong 
trInh khi kêt thiic xay dirng hoc trrc tiêp quân 1, khai thác sü diing cong trInh 
hoàn thành theo yeu cau ngu&i quyêt djnh dâu tu; nhn üy thác quãn l dir an 
cüa các chü dâu tu khác khi duçic yêu câu và có dü nàng 1irc dê thirc hin trên cci 
sâ dam bào hoàn thành nhim vii quân l các dir an dâ diiçic giao. 

4. Tao  1p, phát trin, quãn l, khai thác qu d.t; t chirc thirc hin vic 
bOi thuing, ho trq và tái djnh cu; nhn chuyên nhi.rçing quyên sir diing dat cUa 
các to chüc, h gia dmnh, ca nhân; to chirc thirc hin vic dâu giá quyn sü diving 
dat và thirc hin các djch vi khác trong lTnh v1rc dat dai. 

Diu 2. Nhim vi cüa Ban Quàn 1 dr an và Phát trin qu5 dat 

* V linh virc quân 1 di,r an 



1. Lam chU du tu các dr an UBND huyn giao quân 1 sà diing v6n d 
dau ti.r xay dirng và thrc hin các nhim vii, quyên han,  trách nhim cüa chü dâu 
tix theo quy djnh cüa Lut Xây dirng, Lust Dâu ttr cong vâ các quy djnh lien 
quan. 

2. Thirc hin các nhim vii, quyn han  duçic UBND huyn üy quyn trong 
qua trInh quân 1 thirc hin d1r an. Vic üy quyên có the thirc hin ngay khi bat 
dâu triên khai chucing trInh, d an, ho.c theo ti'rng giai doan theo diing quy djnh. 

3. Tu vn quân 1, diu bath dir an du tu xây dirng cong trInh, giám sat 
thi cong xây drng cong trInh dôi vói các ca quan, don vj lam chü dâu tu nhung 
không dü diêu kin tr%rc tiêp quân 1 dir an, không dü diêu kin näng 1irc giám 
sat thi cong xây dirng theo quy djnh cüa pháp lut. 

4. Thrc hin các thim vi quãn l dir an theo ni dung quy djnh tai  Diu 
63 cüa Lust  Xây drng nàm 2014 và các nhim vi cOng vic khác có lien quan. 

5. Thirc hin các nhim viii khác lien quan dn du tu và xây dirng do 
TJBND huyn, Chü tjch UBND huyn giao hoc üy quyên theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

* V 11th vrc phát trin qu d.t 

1. Lp k hoach  t chüc th%rc hin vic thu hi d.t theo k hoach si'r ding 
dat hang näm cüa huyn de bôi thung, ho trq, tái djnh Cu; l.p, to chüc thirc hin 
phixong an bôi thuong, h tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hôi dat, lap du an 
dâu tu và to chüc xay drng két câu ha tang trên dat dé to chüc dâu giá quyên sü 
ding dat khi ducrc UBND huyn giao. 

2. Lp dir an du tu và t6 chirc xây dirng k& cu h tng trên dt dê ti 
chüc dâu giá quyên si:r dung dat khi duc UBND huyn giao. 

3. T chüc thrc hin vic du tir xây drng tao  1p và phát trin qu nhà, 
dt tái djth cu dê phic vi Nhà ntnc thu hôi dat và phát trién kinh té - xâ hi tai 
dja phuo'ng khi dugc IJBND huyn giao. 

4. Thrc hin vic nhin chuyn thuqng quyn sir diing dAt theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

5. Quân 1 qu5 dAt dã duçic giái phóng mt bang, qu5' dAt thn chuyn 
nhuqng nhimg chua có dr an dâu tu ho.c chua dâu giá quyên st'r diing dat; dat 
dã thu hi duqc cap có thâm quyên giao. 

6. T ch.'rc thrc hin dAu giá quyn sfr dung dAt theo quy djnh cüa pháp 
1ut. 

7. Lp phuong an si'r ding, khai thác qu dAt duçc giao quan i nhung 
chua có quyét djth giao dat, cho thuê dat. 

8. Thrc hin các djch vii trong vic bi thi.r?ng, h trçv, tái djnh cu khi 
Nba nuc thu hôi dat; dâu giá quyên sü diving dat; djch vii tu van xác djnh giá 
dat, trir các tru&ng hcip Nhà nuâc djnh giá dat; cung cap thông tin ye dja diem 
dâu tu, giá dat và qu dat cho các to chüc, cá nhân theo yêu câu. 



9. Duqc k hçip dng thuê các t chirc, Ca nhân lam tu vn hoc thirc hin 
các nhim vi1 duçic giao theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

10. Duçic cung cp h so, ban d, thông tin, s6 1iu dt dai, nba a và tài 
san khác gän lien vói dat theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

11. Thuc hin môt so nhim vj khác do UBND huyn, Chü tjch UBND 
huyn giao và theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 3. Quyn hin cüa Ban Quãn 1 dy an và Phát triên qu dt 

1. Co quyn ti1 chM vic thanh toán các h9p dông tu vn, xây lap, mua 
sam vt tu thiêt bj, nêu không dam bâo chat Iucmg, so lucrng hoc vi phm hçip 
dông. 

2. DInh chi vic thirc hin CC Cong vic xây dirng, nu chit luçing thi 
cong xây lap không ding tiéu chuân, quy phtm k5' thut hoic không bão dam 
yêu câu cüa ho so thiêt kê dã di.rçic duyt. 

3. Duçic cung c.p các van bàn v chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuâc, h 
so, bàn do, thông tin, so lieu dat dai, nhà & vâ tài san khác gàn lien vâi dat và 
các tài lieu lien quan den nhim v1i dugc giao; 

4. Tu van, cung cp djch vi thuôc các linh virc phà hcip v&i chüc näng, 
nhim v1i dizçc giao cho to ch&c và cá nhân; 

5. Lien doanh, lien k&, hçp tác vol t chOc kinh t, cá nhân d thirc hin 
nhim v, djch vi theo quyêt djnh cap có thâm quyên; 

6. Thuê tu vn thirc hin các cOng vic thuc chOc nAng nhim vij di.rcc 
giao. 

7. Thirc hin vic thu phi, l phi theo quy djnh cüa pháp lut. 

8. Quán I viên ch&c, ngu&i lao dng, tài chInh, tài san cüa don vj theo 
quy djnh cüa pháp lut; th1rc hin chê d báo cáo theo quy djnh ye các 11'nh virc 
cong tác duqc giao. 

Chu'o'ng II 

co CAU TO CHIC BQ MAY vA sO LUQNG NGUOI LAM VIEC 

Dieu 4. Co cau to chuc bç may 

Ban quán l dir an và Phát trin qu9 d.t huyn Däk Glong có Giám dôc, 
không qua 02 Phó Giám dôc và các viên chOc, ngu&i lao dng thrc hin cong 
tác chuyên môn, nghip v1i. 

1. Giám dc là nguOi dOng du Ban Quàn l dir an và Phát trin qu dt 
chju trách nhim truó'c Uy ban nhân dan huyn, ChO tjch Uy ban nhân dan 
huyn và truOc pháp 1u.t ye toãn b hoat dng ciLia don vj. 

2. Phó Giám dôc là ngu&i giüp vic cho Giám dc, ph trách mt so Iinh 
virc cOng tác, chju trách nhim truOc Giárn dôc và truOc pháp lu.t ye nhim vi 



duqc phân cong. Khi Giám dc yang m.t thi mt PhO Giám d& duçic üy quyên 
diêu hành các hoat  dng cüa don vj. 

3. Viêc b nhim, min nhiêrn, cách chüc, tir chirc, dánh giá, khen 
thu&ng, k 1u.t, diêu dng, luãn chuyên, chê d, chInh sách khác dôi vói Giám 
dOc,Phó Giám doe do Uy ban nhân dan huyn, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn 
quyêt djnh theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

4. Các To chuyên rnOn, nghip vit gm: 

4.1. To Hành chInh - Tng hçp; 

4.2. TO k' thuât; 

4.3. T quán 1 sir dung dt cOng và bôi thumg. 

Diu 5. Biên ch, s u'ç'ng nguôi lam vic 

1. S lucing ngithi lam vic cüa Ban Quãn 1 dir an và Phát trin qu dt 
ducic xác djnh trên C0 SO danh miic, ban mô tã cOng vic, khung näng hrc vi tn 
viêc lam, dê an vj tn ViC lam Va CO Câu viên chc theo chirc danh nghê nghip 
dugc phê duyt phü hcip väi chu'c nãng, yêu Câu, nhim vii thrçic giao. 

2.Vic quán l, xáe djnh v trI vic lam Va sO luçmg ngi.thi lam vie, tuyn 
diving, bô trI, si:r diing và quãn 1 viên chuc và ngui lao dng cüa Ban Quân 1 
dir an và Phát triên qu dat phài can cu vào chirc nãng, nhim vii, khOi krcmg 
cOng vic, tinh chat và dc diem, vj trI vice  lam, co câu, tiêu chuân chrc danh 
nghê nghip theo quy djnh hin hành. 

3. Giám dc Ban Quãn l drán và Phát trin qu dt có th k hçp dng 
vi ngthi lao dng (sau khi có kiên Cüa Uy ban than dan huyn) dê thirc hin 
mt so nhim vi1 chuyên mon cua don vj; bô nhim sap xêp eác b phn chuyên 
mon phii hp vó'i yêu câu COng tác và darn báo diing quy djnh ye näng hrc, trInh 
d chuyên mon nghip vii theo tñ'ng vi trI cOng vic darn nhim. 

Chu'o'ng III 

CO CHE HOAT DQNG CUA BAN QUAN L\ DIJ' AN VA PHAT 
TRIEN QUS' DAT 

Diu 6. Ché do lam vic 

1. Ban Quân 1 dir an và Phát triên qu' dt huyn Dãk Glong lam viêc 
theo chê dO thu trtràng, Giám dôc ban là ngui dirng dâu don vj chju trách 
nhim cá nhân truóc Uy ban nhân dan huyn, Chü tch Uy ban nhân dan huyn 
và pháp 1ut ye toàn bO cOng vic thuOc  chic nàng, nhim v1i, thâm quyên quãn 
l, chju sir hithng dan, kiêm tra ye chuyên rnôn, nghip vii cüa các Sâ, Ban, 
ngành cCia tinh cO lien quan. 

2. Các Phó Giám dc ban giüp vic cho Giárn dc, chju trách nhim trithc 
Giám dOe và pháp Iut ye toàn bO kêt qua và nhirn vu duc phân cOng hoc üy 
quyên. 



3. Khi Giám dc vng mat, mt Phó Giám dc duçrc Giám dc Uy quyn 
diêu hành toàn b) hoat dng cüa ban. 

Diu 7. Co ch tài chInh 

Ban Quân 1 dir an và Phát trin qu5 dt th1rc hin cc ch tài chInh theo 
quy djnh cüa pháp 1ut hin hãnh ye quy djnh co chê tr chü cüa dcin vi sir 
nghip cong 1.p tr bâo dam chi thuông xuyên. 

.A . Then 8. Kinh phi hoit d9ng 

Ngun kinh phi hoat  dng cüa ban bao gm: Ngun thu tü hot dng 
Quân 1 dçr an, giám sat, ttr van, 5% nguôn kinh phi thirc hin phtwng an giâi 
phóng mt bang và các nguôn thu hcip pháp khác. 

Then 9. Cong tac phoi hçrp 

1. Ph& hçip vài các phông, ban chuyên rnon, các Cu quan dun vj có lien 
quan và Uy ban nhãn dan các xä dé tham muu thiic hin các nhim vi chuyên 
mon theo quy dinh. 

2. Dinh ks', hoäc khi có yêu cu phái báo cáo Uy ban nhân dan huyn, 
Chü tjch Uy ban nhân dan huyn nhung nhim vli dä triên khai thrc hin, nhUng 
nhiêm vu mcci dê xin kiên chi dao thi.rc hin. 

ChironglY 

MO! QUAN H CONG TAC CUA BAN QUAN L D!i AN 

Diu 10. P61 vói Huyn üy và UBND huyn, các co quan chuyên mon 
và UBND cac xa 

1. Chip hành sir lAnh do, chI dao  toàn din cüa Thithng trirc Huyn üy và 
Uy ban nhãn dan huyn. 

2. Chip hành su chi dao,  diu hành cüa Uy ban nhân dan huyn, báo cáo 
két qua cOng tác vOi UBND huyn ye nhU'ng van dé có lien quan den nhim vçi 
di.rçic giao, phán ánh kjp thai nhftng khó khãn, vithng mac trong qua trInh thirc 
hin nhim vi và dê xuât nhUng bin pháp giâi quyêt phü hçip. 

3. Ph6i hqp vài các co quan chuyên mon thuc Uy ban nhãn dan huyn và 
Uy ban nhân dan các xã thirc hin nhim vi duçic giao. 

4. Chju sir quãn l hizâng dn v chuyên mon cfia các co' quan quân 1 nhà 
nithc thuc UBND huyn. 

Diu 11. D6I vol các S&, Ban, ngãnh cüa tinh có lien quan 

1. Ban Quân 1 dir an và Phát trin qu d.t chju sir kim tra, hiióng dn v 
chuyên môn, nghip vii cUa các s&, ban, ngành cüa tinh d thrc hin nhim vi 
duc giao. 

2. Chju sir kim tra, giám sat cüa cu quan nhà nirâc Co thm quyn theo 
quy djnh cüa pháp lut. 



Biêu 12. Mi quan h vó'i cãc co' quan, to chó'c, cá nhãn 

Các ccquan, t chirc, cá nhân dn lien h cong tác, quan h hcip tác, lien 
doanh, lien kêt, hop dông kinh tê; các ben tham gia có trách nhim thirc hin day 
dü diing theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

CHU'iNG V 

TO CII1JC THJ'C HIN 

Diu 13. Quy djnh nay áp dung cho Ban Quân 1 dir an và Phát trin qu 
dat huyn. Mi hoat  dng cüa Ban Quãn l d'çr an và Phát triên qu9 dat huyn 
phái theo dung nhtrng ni dung trong quy djnh nay và nhfing quy djnh khác cüa 
pháp lut có lien quan. 

Diu 14. Giám dc ban Co trách nhirn trin khai sp xp b may, b trI 
nhân sir cüa dun vj phii hcp vâi chrc nàng, nhim vv và vj trI vic lam cüa viên 
chirc vâ nguii lao dng. 

Trong qua trInh trin khai, t chic thirc hin nu có phát sinh, vuOng rnc, 
Giám doe Ban Quán 1 dr an và Phát triên qu dat huyn kjp thai phân ánh bang 
van ban v Uy ban nhân dan huyn de xem xét, diêu chinh, bO sung cho phü 
hp./. 
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