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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 3 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Kiểm tra việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm trong giao 

đất, cho thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn các huyện Nghi Xuân,  

Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Nghị định số 35/2009/NĐ-CP ngày 07/4/2009 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND 

tỉnh về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ các Văn bản số 6374/UBND-NL2 ngày 25/9/2019 và số 

435/UBND-NL2 ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thanh tra, kiểm 

tra tổng thể, xử lý sai phạm trong việc giao đất trái thẩm quyền của các địa 

phương; 

Căn cứ Quyết định số 675/QĐ-STNMT ngày 15/12/2020 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của 

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021;  

Sau khi có ý kiến thống nhất của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh và Sở Nội vụ tỉnh 

Hà Tĩnh về cử cán bộ tham gia Đoàn,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý sai 

phạm trong giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại các huyện Nghi Xuân, Đức 

Thọ và thị xã Hồng Lĩnh 

Thời gian kiểm tra: 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm 

tra (không tính ngày nghỉ theo chế độ quy định). 

Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi 

trường: Trưởng đoàn; 

2. Ông Nguyễn Văn Thảo, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ: Phó Trưởng đoàn; 

3. Bà Ngô Thị Thanh, Thanh tra viên, Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Thành viên kiêm Thư ký; 

4. Ông Đỗ Xuân Sinh, Thanh tra viên chính phòng Nghiệp vụ II, Thanh 

tra tỉnh: Thành viên; 



5. Ông Nguyễn Minh Hân, Chuyên viên phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá 

nhân và thu khác, Cục Thuế tỉnh: Thành viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Hiền, Thanh tra viên, Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Thành viên; 

7. Ông Phan Công Quyền, Chuyên viên phòng Đất đai 1, Sở Tài nguyên 

và Môi trường: Thành viên. 

Điều 3.  

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Kiểm tra: Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ 

xây dựng đề cương, xây dựng Kế hoạch kiểm tra (Lịch làm việc với các đơn vị) 

và tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này; Báo cáo kết 

quả kết quả kiểm tra, tham mưu hướng xử lý kết quả kiểm tra (nếu có); 

 Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra có quyền yêu cầu các tổ chức, cá 

nhân thuộc đối tượng kiểm tra cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu hồ sơ liên quan 

đến nội dung kiểm tra, báo cáo giải trình và phối hợp làm việc với tổ công tác. 

 - Giao Kế toán Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tính toán, cấp 

kinh phí theo quy định hiện hành để đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn 

Kiểm tra. 

Điều 4. Đối tượng kiểm tra là UBND các huyện: Nghi Xuân, Đức Thọ và 

thị xã Hồng Lĩnh: có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử 

lý dai phạm trong giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền; cung cấp đầy đủ, kịp 

thời hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã 

cung cấp; yêu cầu Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã nêu trên sắp xếp thời gian 

phối hợp làm việc và tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 5.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Đất đai 1, Chủ 

tịch UBND các huyện Nghi Xuân và Đức Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Hồng 

Lĩnh, các thành viên có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- UBND tỉnh;                        (để báo cáo) 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Cục Thuế tỉnh;  

- UBND thị xã Hồng Lĩnh; 

- UBND các huyện: Nghi Xuân, Đức Thọ; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTr, NTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hồ Huy Thành 
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