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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy
định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quỵ
đinh cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tê

í ^ /Ị ỈẨ™
nêhiệp khác;
/pVVỳY-ỉy " ^
Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày^ 15/7/2013 của UBND tỉnh
Quảng-Trịvề việc ban hành quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên
A / /
X
rs
J
ê, tuyển
dụng và quản lý* công
chức,
viên chức J.trong các cơ quan nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chù sở hữu;
Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-ƯBND ngày 15/6/2018 của ƯBND tỉnh
Quảng Trị về việc ban hành Đe án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã;
thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Chủ tịch ƯBND huyện Hải Lăng và Giám đốc Sở Nội vụ,
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất
huyện Hải Lăng, trên cơ sờ hợp nhất Ban Quản lý dự án dầu tư và xây dựng khu vực
huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đẩt (Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ) huyện Hải Lăng là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi
thường xuyên, trực thuộc UBND huyện Hải Lăng, có trụ sở tại thị trấn Hải Lăng,
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản
riêng để hoạt động theo quy. định của pháp luật.
Điều 2. Chức nắng, nhỉệrh vụ và quyền hạn, tổ chức bộ máy và số người làm việc:
1. ƯBND hiiỵệri' Hải Láng qùy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
của Ban QLDÁ ỒTXĐ&PTQĐ hỊịyện Hải Lăng theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức bộ,mảy:
'.Ệịị
- Ban QLDÀ ĐTXD&PTQĐ huyện Hải Lăng gồm có Giám đốc, không quá 02
1

Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, điều
động, luân chuyển, thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc
thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.
3.
Số người làm việc của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Hải Lăng trong tổng
số người làm việc của ƯBND huyện Hải Lăng được ƯBND tỉnh giao hàng năm.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
1. ƯBND huyện Hải Lăng:
- Tổ chức hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực húỷêhrvẩ' <'ỳ
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện (về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ mẳỹ; s,ổ V"
người làm việc, kinh phí, cơ sờ vật chất, trang thiết bị và các nội dung khác cộ
liên quan).
' ' '
- Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng và trình
UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và số người làm việc của Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ huyện Hải Lăng.
- Xác định danh mục dịch vụ sự nghiệp công của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ
huyện Hải Lăng kèm định mức kinh t ế - k ỹ thuật của từng dịch vụ, trình cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt, nhàm thực hiện cơ chế tự chủ theo hình thức tự đảm bảo chi
thường xuyên theo quy định tại Nghị định sổ 141/2016/NĐ-CP.
- Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Quyết định này trước
ngày 31/12/2018.
2. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các sở có liên quan hướng
dẫn UBND huyện Hải Lăng quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA
ĐTXD&PTQĐ theo quy định của pháp luật.
3. Sờ Nội vụ: Hưóng dẫn, thẩm định các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy,
số người làm việc, vị trí việc làm của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện Hải Lăng
theo quy đình.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sờ: Nội vụ, Xây dựng, Tài
nguyên và Môi trường và các sở có liên quan; Chủ tịch ƯBND huyện Hải Lãng,
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Hải
Lăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thì hành Quyết
định này./. /\m ^'
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 4;
- TTTU, TTHĐND tình;
- Chủ tịch, các PCT UBND tinh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Các Sờ: Nội vụ, XD, GTVT, TN&MT,
NN&PTNT, TC;
- ƯBND huyện Hải Lăpg;
- Lưu: VT, NC.
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QUYẾT ĐỊNH
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^ l ^ v ề ýiệc.thành lập T rung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục
ljậ ^
,
\
thể thao huyện Hải Lăng
'ƯY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TR Ị
cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy
thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
^
ăn cứ Nghị định sổ 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc ban hành quy định thẩm quyền quyết đinh tổ chức bộ máy, biên
chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu;
Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc ban hành Đe án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã;
thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Chủ tịch ƯBND huyện Hải Lăng và Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hải
Lăng, trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Thể dục thể thao
huyện và bộ phận sự nghiệp văn hóa thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao (Trung tâm VHTT-TDTT)
huyện Hải Lăng là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc ƯBND huyện Hải Lăng,
có trụ sở tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; có tư cách pháp
nhân, có con dấu và.tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức bộ máy và số người làm việc:
1. UBND hpyện HẩuLăng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền
hạn cùa Trung tâm VHTT-TDTT huyện Hải Lăng theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức bọrniẩy:- '-Ù
- Trung tâm \% T ^-T D T T huyện Hải Lăng gồm có Giám đốc, không quá 02
Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.
1

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, điều
động, luân chuyển, thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc
thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.
3.
Số người làm việc của Trung tâm VHTT-TDTT huyện Hải Lăng trong tổng số
người làm việc của UBND huyện Hải Lăng được UBND tỉnh giao hàng năm.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
1. ƯBND huyện Hải Lăng:
- Tổ chức hợp nhất Đài Truyền thanh huyện, Trung tâm Thể dục thể Thao '
huyện và bộ phận sự nghiệp văn hóa thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
(về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc, kinh phí, cơ sở vật ’
chất, trang thiết bị và các nội dung khác có liên quan).
- Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự phù họp với
chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng và trình
UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và sổ người làm việc của Trung tâm
VHTT-TDTT huyện Hải Lăng. '
- Xác định danh mục dịch vụ sự nghiệp công của Trung tâm VHTT-TDTT
huyện Hải Lăng kèm định mức kinh tế - kỹ thuật của từng dịch vụ, trên cơ sở đó xây
dựng lộ trình tự chủ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, trình cơ quan
có thẩm quyền phê duyệt.
- Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Quyết định này trước
ngày 31/12/2018
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn
ƯBND huyện Hải Lăng quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm VHTT-TDTT
theo quy định của pháp luật.
3. Sở Nội vụ: Hướng dẫn, thẩm định các nội dung Hên quan đến tổ chức bộ
máy, số người làm việc, vị trí việc làm của Trung tâm VHTT-TDTT huyện Hải
Lăng theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao
và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND huyện Hải Lãng, Giám
đôc Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hải Lăng và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TỊTTƯ, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVPUBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, VH TT&DL, TT&TT;
- Đài PTTH tỉnh;
- UBND huyện Hải Lăng;
- Lưu: VT, NC.
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QUYẾT ĐỊNH
về vỉệc thành lập T rung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và
....j
Khuyến công huyện Hải Lăng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG T R Ị

!
''

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy
JỊ đinKvềlhanh lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quỵ
định cơ chê tự chủ của đơn vi sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tê
y l ^ ^ v ề r s ự nghiệp khác;
Can cư Quyết định số 19/2013/QĐ-ƯBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc ban hành quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên
chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu;
Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-ƯBND ngày 15/6/2018 của ƯBND tỉnh
Quảng Trị về việc ban hành Đe án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã;
thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng và Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và Khuyến công
huyện Hải Lãng, trên cơ sờ sáp nhập sự nghiệp khuyến công thuộc Phòng Kinh tế và
Hạ tầng huyện với Trung tâm Phát hiển Cụm công nghiệp huyện.
Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và Khuyến công (Trung tâm
PTCCN&KC) huyện Hải Lăng là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND
huyện Hải Lăng, có trụ sờ tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng
Trị; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy
định của pháp l u ậ t . . ••■’.■y
Điều 2. Chứe^ặng,: nhiệm yụ và quyền hạn, tổ chức bộ máy và số người làm việc:
1. UBND húýẹn ‘Hải Lẩng <Ịuỵ, định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của
Trung tâm PTCCN&KQ
Hậĩ liãng theo quy đinh của pháp luật.
2. Tổ chức
1

- Trung tẵm PTCCN&KC huyện Hải Lăng gồm có Giám đốc, không quá 01
Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, điều
động, luân chuyển, thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc
thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.
3.
Sổ người làm việc của Trung tâm PTCCN&KC huyện Hải Lăng trong tổng
sổ người làm việc của UBND huyện Hải Lăng được UBND tỉnh giao hàng năm.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
1. UBND huyện Hải Lăng:
- ,',v :, / 1J
- Tổ chức sáp nhập sự nghiệp khuyến công thuộc Phòng Kinh tế vá Hạ tang
huyện với Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng (về chức n ăng,.
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết
bị và các nội dung khác có liên quan).
- Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng và trình
ƯBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và số người làm việc của Trung tâm
PTCCN&KC huyện Hải Lăng.
' - Xác định danh mục dịch vụ sự nghiệp công của Trung tâm PTCCN&KC
huyện Hải Lăng kèm định mức kinh tế - kỹ thuật của từng dịch vụ, trên cơ sờ đó
xây dựng lộ trình tự chủ theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, trình cơ
quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Quyết định này trước
ngày 31/12/2018.
2. Sở Công Thương hướng dẫn UBND huyện Hải Lăng quy định chức năng,
nhiệm vụ của Trung tâm PTCCN&KC theo quy định của pháp luật.
3. Sở Nội vụ: Hướng dẫn, thẩm định các nội dung liên quan đến tổ chức bộ
máy, số người làm việc, vị trí việc làm của Trung tâm PTCCN&KC huyện Hải
Lăng theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sờ: Nội vụ, Công Thương; Chủ
tịch ỤBND huyện Hải Lăng, Giảm đốc Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp và
Khuyến công huyện Hải Lăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Noi nhận:
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Điểu 4;
-TTTU, TTHĐND tình;
- Chù tịch, các PCT UBND tỉnh;
-CácPVP UBNDtinh;
- Các Sờ: Nội vụ, Công Thương;
-Trungtâm KC&XTMT;
- UBND huyện Hải Lăng;
- Lưu: VT, NC. «=*— —
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