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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ công tác xử lý những trường hợp sử dụng đất  

không hợp pháp theo Hướng dẫn số 42/STNMTT-Tra ngày 09/01/2013  

và Hướng dẫn số 1456/HD-STNMT ngày 01/7/2015  

của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nam Định 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Hướng dẫn số 42/STNMTTTra ngày 09/01/2013 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường "Hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án 

xử lý đối với những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nam 

Định”; Hướng dẫn số 1456/HDSTNMT ngày 01/7/2015 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường “Hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án xử lý 

đối với những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp trước khi có Nghị quyết số 

17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 

54/KH-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh”; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sau khi 

thống nhất với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Tổ công tác xử lý những trường hợp sử dụng đất không 

hợp pháp trên địa bàn huyện, gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

1. Ông Ngô Doãn Dự : Trưởng phòng TN&MT huyện - Tổ trưởng 

2. Bà Phạm Thị Khuyên : Phó Trưởng phòng TC&KH huyện - Tổ phó 

3. Bà Vũ Thị Diệu Thúy : Phó Trưởng phòng TN&MT huyện - Tổ viên 

4. Ông Trần Quang Hải : Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế KV Xuân Thủy - Tổ viên 

5. Ông Trần Chí Thành : Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Tổ viên 

6. Ông Đỗ Văn Hưng : Chuyên viên phòng KT&HT huyện - Tổ viên 

7. Bà Cao Thị Ngọc Mai : Chuyên viên phòng TN&MT huyện - Tổ viên 

8. Bà Phan Thị Ngân : Cán bộ Chi cục Thuế KV Xuân Thủy - Tổ viên 

9. Ông Phạm Cao Cường : Thanh tra viên Thanh tra huyện - Tổ viên 

Điều 2. Tổ công tác có nhiệm vụ:  

- Tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện kế hoạch xử lý những trường 

hợp sử dụng đất không hợp pháp trên địa bàn huyện. 



- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng hồ sơ, phương án xử 

lý những trường hợp sử dụng đất không hợp pháp; xem xét thẩm định, tham mưu 

UBND huyện phê duyệt phương án, quyết định xử lý những trường hợp sử dụng đất 

không hợp pháp. Kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân 

có liên quan thực hiện phương án, quyết định xử lý đã được phê duyệt. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các phương án và 

quyết định xử lý đã được phê duyệt, điều chỉnh bổ sung hồ sơ địa chính và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho các hộ gia đình, cá nhân. 

- Tham mưu giải quyết các đơn thư có liên quan phát sinh trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

4588/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- LĐ UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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