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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Yên, ngày 02

tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ công tác rà soát, kiểm tra hiện trang, thực tế việc cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp
trên địa bàn huyện Bảo Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp, ngày 15/11/2017;
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, khoản của Luật Đất đai; Nghị định số
148/2020/NĐ-CP, ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
điều quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Thực hiện Thông báo kết luận số 115/TP-VPUBND ngày 15/5/2022 kết
luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào cai tại cuộc
họp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh về căn cứ áp dụng hệ số K; xác định
diện tích, chủ rừng trong lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2021.
Căn cứ Văn bản số 883/SNN-KL ngày 27/5/2022 của Sở Nông nghiệp và
PTNT phối hợp triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 115/TP-VPUBND
ngày15/5/2022 của UBND tỉnh.
Theo đề nghị của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Yên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ công tác rà soát, kiểm tra hiện trang, thực tế việc
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bảo Yên
cho các chủ rừng (các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân) gồm các ông (bà) có tên
sau:
1. Ông: Nguyễn Đình Thắng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Yên Tổ trưởng;
2. Ông: Dương Văn Cương, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường - Tổ
phó;

3. Chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai (01 chuyên viên) - Thành viên;
4. Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường (01 chuyên viên) Thành viên;
5. Kiểm lâm viên địa bàn các xã, thị trấn - Thành viên;
6. Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn - Thành viên;
7. Công chức địa chính UBND các xã, thị trấn - Thành viên;
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Tổ công tác có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo
quy định của pháp luật, tổ chức việc thống kê giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất lâm nghiệp trên địa bàn, kiểm tra đối chiếu ngoài thực về vị trí, diện tích,
chủ quản lý đang sử dụng thực tế có phù hợp, đúng là người được giao đất, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không, có sự chồng chéo không, tình
trạng sử dụng, hiện trạng đất đai.
2. Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, thực
hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng, tự giải thể sau khi hoàn thành
nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, 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./.
Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Hạt Kiểm lâm;
- Văn phòng đăng ký đất đai;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, KL.
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