
 ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN BẢO YÊN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:           /QĐ-UBND                               Bảo Yên, ngày       tháng      năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác rà soát, kiểm tra các trường hợp sử dụng đất có nhà 

ở, công trình trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất phát sinh sau 

ngày 31/5/2019 trên địa bàn huyện 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phuơng ban hành ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài Và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

 Căn cứ Thông báo số 257-TB/HU ngày 08/6/2021 của Huyện ủy Bảo Yên 

thông báo kết luận phiên họp thường kỳ của Thường trực Huyện ủy, HĐND, 

UBND huyện ngày 07/6/2021; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác rà soát, kiểm tra các trường hợp sử dụng 

đất có nhà ở, công trình trên đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất phát 

sinh sau ngày 31/5/2019 trên địa bàn huyện, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông: Trịnh Tiến Duật - Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện - Tổ trưởng 

2. Ông: Nguyễn Mạnh Chiến - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện - Tổ phó; 

3. Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tổ phó; 

4. Phó Trưởng phòng KT&HT huyện - Tổ viên 

5. Ông: Dương Văn Cương - Chuyên viên phòng TN&MT - Tổ viên; 

6. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn - Tổ viên 



 

7. Các ông (bà) Công chức địa chính biệt phái về phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện - Tổ viên. 

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ: 

1. Rà soát, kiểm tra các trường hợp sử dụng đất có nhà ở, công trình trên 

đất chưa phù hợp với mục đích sử dụng đất phát sinh sau ngày 31/5/2019 trên 

địa bàn huyện. 

2. Tham mưu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc 

để xảy ra phát sinh nêu trên (nếu có). 

3. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                                                             
- Như điều 3; 

- TT. HU, HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu VT, TNMT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Tô Ngọc Liễn 
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