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quyÕt ®Þnh
VÒ viÖc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của luật đất đai, môi trường và các quy định khác đối với các hộ kinh doanh 
trên địa bàn huyện Tứ Kỳ

CHỦ TỊCH uû ban nh©n d©n huyÖn Tø Kú

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 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 và các văn 
bản hướng dẫn thi hành;

Theo ®Ò nghÞ cña Trëng phßng Tµi nguyªn vµ M«i trêng huyÖn t¹i Tê 
tr×nh sè 36/TTr-TNMT ngµy 27 th¸ng  3 n¨m 2023.

quyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật đất đai, môi trường và các quy định khác đối với các hộ kinh doanh trên địa 
bàn huyện Tứ Kỳ (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Đào Văn Soái, Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng đoàn;
2. Ông Bùi Thanh Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc - Phó 

trưởng đoàn;
3. Ông Nguyễn Văn Khuông, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện - Phó trưởng đoàn;
* Các thành viên gồm:
1. Ông Đặng Minh Quân, Chánh Thanh tra huyện;
2. Ông Nguyễn Minh Quang, Trưởng Phòng Tư pháp huyện;
3. Ông Trương Ngọc Thành, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện;
4. Ông Nguyễn Huy Đại Hùng -  Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Kinh 

tế - Ma túy, Công an huyện Tứ Kỳ;
5. Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện;
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6. Bà Phạm Thị Thanh Hòa, Đội trưởng Đội nghiệp vụ quản lý Thuế - Chi cục 
Thuế khu vực Tứ Lộc;

7. Ông Ngô Anh Văn, Đội phó Đội nghiệp vụ quản lý Thuế - Chi cục thuế khu 
vực Tứ Lộc;

8. Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai huyện Tứ Kỳ;

9. Bà Cao Thị Thúy, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
10. Ông Trần Xuân Thắng, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
11. Các ông, bà là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có dự án sử dụng đất 

được kiểm tra. 
12. Các ông, bà là Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường các xã, thị 

trấn có dự án sử dụng đất được kiểm tra. 
§iÒu 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra:
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện kiểm tra;
- Trưởng Đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức 

thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai, môi trường và 
các quy định khác đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tứ Kỳ; 

- Đề xuất biện pháp giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc (nếu 
có) trong quá trình kiểm tra. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND huyện sau khi kết thúc đợt kiểm tra.
- Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra được thực hiện theo quy định 

hiện hành của Nhà nước.
- Thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm 

và 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; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông 
(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

N¬i nhËn:
- Nh §iÒu 3;
- Chñ tÞch, c¸c PCT UBND huyÖn;
- Lu: VT.

Chñ tÞch

Vũ Thị Hà 
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