UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI

Số:

1390 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
A Lưới, ngày 19 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành
pháp luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, hộ gia đình
và cá nhân trên địa bàn huyện A Lưới
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng
01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết
thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của
Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến
lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số
155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử
phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Căn cứ Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của
Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp
luật về đất đai và bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân
trên địa bàn huyện A Lưới, gồm các Ông (Bà) có tên sau:
1. Trưởng đoàn:
Ông Hồ Dũng - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường.
2. Phó Trưởng đoàn:
- Ông Trần Phước Hùng - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Võ Đúc Duy - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện.

3. Thành viên:
- Ông Hồ Xuân Lịch - Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Ông Lê Thanh Cường - Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Ông Võ Doãn Nho - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất;
- Ông Nguyễn Thế Dược - Chuyên viên phòng Kinh tế và Hà tầng;
- Ông Bùi Công Luận - Đội trưởng Đội nghiệp vụ Quản lý thuế;
- Bà Lê Thị Minh Ngọc - Chuyên viên Phòng Y tế huyện;
- Ông Bùi Thanh Lập - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Lê Quốc Long - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Hồ Ngọc Tùng - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Đoàn Quang Pháp - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Bà Lê Thùy Dung - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Nguyễn Cường - Chuyên viên Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện;
- Nguyễn Thanh Long - Chuyên viên Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Công chức Địa chính các xã, thị trấn.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra
- Nhiệm vụ:
+ Trưởng Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm phân công thành viên trong
Đoàn.
+ Tiến hành kiểm tra và kết luận việc chấp hành pháp luật về đất đai và
bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn huyện
A Lưới. Kết quả kiểm tra, lập báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
+ Yêu cầu Đoàn kiểm tra thống nhất xây dựng và chủ động ban hành Kế
hoạch kiểm tra trước khi tiến hành kiểm tra đối với từng nội dung.
- Quyền hạn:
+ Trưởng, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra thực hiện quyền điều hành toàn bộ
hoạt động của Đoàn kiểm tra, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân
huyện về kết quả kiểm tra, hoạt động của Đoàn kiểm tra.
+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và
các thành viên được quyền làm việc, yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân
cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực
kiểm tra.
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+ Trong quá trình kiểm tra, Trưởng Đoàn được sử dụng con dấu của cơ
quan nơi công tác để ban hành các văn bản theo đúng thẩm quyền.
- Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên
địa bàn huyện A Lưới.
- Thời gian kiểm tra: Căn cứ vào tình hình thực tế, Đoàn kiểm tra xây dựng
kế hoạch kiểm tra cụ thể. Các cơ quan, đơn vị có trong thành phần đoàn kiểm tra
căn cứ vào Kế hoạch cử cán bộ tham gia đúng thành phần và thời gian theo quy
định.
- Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra do ngân sách cấp theo dự toán của
Đoàn kiểm tra lập thông qua phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND
huyện quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết
định: Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 của UBND huyện
về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất
đai đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất trên địa bàn huyện A
Lưới; Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của UBND
huyện về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác vệ sinh môi
trường trên địa bàn huyện A Lưới;
Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện,
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên
quan và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu tránh nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường vụ Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện ;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- VP: LĐ, CV;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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