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Văn Tố, ngày          tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, ngăn chặn và

xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN TỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Nghị định số 
01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Theo đề nghị của Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường xã.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các trường 
hợp vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã (Sau đây gọi tắt là Tổ công tác) 
gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã, Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 

huy Quân sự xã, Tổ phó thường trực;
3. Ông Nguyễn Trung Thành, Ủy viên UBND, Trưởng Công an xã, Tổ phó;
4. Ông Lê Văn Cảnh, Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường xã, Tổ phó;
5. Bà Lê Thị Thanh, Phó Trưởng công an xã, Tổ phó.
* Các thành viên gồm:
1. Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Công an viên thường trực;
2. Ông Nguyễn Ngọc Tân, Công an viên thường trực;
3. Các ông, bà Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã;
4. Các ông, bà Công an viên các thôn trên địa bàn xã;
5. Các ông, bà Thôn đội trưởng các thôn trên địa bàn xã.
Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ: Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực 

hiện việc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử 
dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng 
biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, 
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chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc đối tượng hoặc 
người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

Thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm.
Kinh phí hoạt động của Tổ công tác do ngân sách xã đảm bảo theo quy 

định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 111/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND xã Văn Tố.
Công chức Văn phòng - Thống kê xã, Công chức UBND xã, 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:
- UBND huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã;
- Như Điều 3;
- Đài Truyền thanh xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Khuyến

(Để báo cáo).
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