
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MINH THUẬN 

 

Số:      /QĐ - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Minh Thuận, ngày      tháng  03 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các hộ gia đình, cá nhân bỏ ruộng hoang trên 

địa bàn xã Minh Thuận  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH THUẬN 

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 quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ công văn số 187/UBND-NN ngày 09/03/2023 của UBND huyện Vụ 

Bản về việc xử lý vi phạm theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 

của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Xét đề nghị của Công chức Địa chính – Nông nghiệp  – Xây dựng NTM. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đất nông nghiệp 

ngoài đồng trên địa bàn xã Minh Thuận năm 2023 gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Trần Hải Anh - Phó chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng 

2. Ông: Phạm Văn Trường - CC ĐC- XD - MT - Tổ phó 

3. Bà: Vũ Thị Bạch - CC ĐC-NN-XD NTM xã - Thư ký 

4. Ông: Trần Huy Hoàng - Trưởng công an xã - Ủy viên 

5. Bà: Nguyễn Đắc Hà Thu - Chủ tịch Hội ND xã - Ủy viên 

6. Bà: Đào Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội LHPN xã - Ủy viên 

7. Ông : Trần Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB xã - Ủy viên 

8. Ông: Chử Thị Giang - CC Tài chính - KT xã - Ủy viên 

9. Ông: Vũ Xuân Lộc - CC Văn hóa xã hội  - Ủy viên 

10. Ông : Bùi Thanh Lâm - CT HTX NN Minh Thành - Ủy viên 

11 Ông: Trần Văn Thức - CTHTX NN Minh Tiến  - Ủy viên 

12 10 ông trưởng các thôn xóm - Ủy viên 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

Kiểm tra, rà soát, thống kê chi tiết danh sách các hộ gia đình, cá nhân bỏ 

ruộng hoang; Lập biên bản đối với từng hộ gia đình, cá nhân và xác định rõ thời 

gian, diện tích, vị trí bỏ hoang trong vụ xuân năm 2023. 

Tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình, cá nhân không bỏ ruộng hoang 

và sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 

Tăng cường xử lý vi phạm đất đai theo Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 

19/11/2019 của Chính phủ và các quy định của pháp luật.  

Điều 3. Thời gian thực hiện 
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Từ ngày 16/03/2023 đến ngày 26/3/2023. Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm 

tra, rà soát bằng văn bản trước ngày 28/3/2023 để báo cáo UBND huyện.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

Công chức Văn phòng HĐND-UBND và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- LĐ UBND xã 

- Như Điều 4; 

- Lưu VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Long 
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