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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ rà soát trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất thực hiện
dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm
và khu Dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
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; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP
ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014
của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày
06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi
hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư hướng dẫn
thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh
Lạng Sơn ban hành quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai và
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định
số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung
một số Điều tại quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi
hành Luật Đất đai năm 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số
10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung
khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày
28/4/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều tại quy định ban
hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013
của UBND tỉnh Lạng Sơn;
Theo đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số
14/TTr-TNMT ngày 09/3/2021.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định thành lập tổ rà soát trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi
đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ
Trung tâm và khu Dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh
Lạng Sơn, gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Bà Hứa Phong Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện - Tổ trưởng;
2. Ông Bành Văn Dân, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - Tổ phó;
3. Ông Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện - Tổ viên;
4. Bà Liễu Kim Chiến, Phó Chánh Thanh tra huyện - Tổ viên;
5. Ông Nông Văn Tư, Trưởng Công an huyện - Tổ viên;
6. Ông Nông Văn Hoàng, Trưởng Phòng Tư pháp huyện - Tổ viên;
7. Ông Trần Thế Tỉnh, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - Tổ viên;
8. Ông Đàm Đức Thuận, Phó Giám đốc Ban quản lý DAĐTXD huyện - Tổ viên;
9. Bà Hoàng Thị Linh, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thị trấn- Tổ viên;
Điều 2. Tổ rà soát có nhiệm vụ rà soát toàn bộ hồ sơ liên quan đến công tác
thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng
công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm và khu Dịch vụ thương mại
thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
Tổ rà soát tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; các ông (bà) có tên tại
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lương Mai Tú

