
QUYẾT ĐỊNH
 Thành lập Tổ công tác kiểm tra, phát hiện sớm, ngăn chặn các trường hợp

 vi phạm luật đất đai trên địa bàn thôn Đông Phong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LÃNG
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 quyền địa phương 
ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ nghị định 91/2019/NĐ- CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của chính phủ;
Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND xã Bình 

Lãng về tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Bình Lãng;

Theo đề nghị của công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Lãng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác kiểm tra, phát hiện sớm, ngăn chặn các 
trường hợp vi phạm luật đất đai trên địa bàn thôn Đông Phong gồm những ông bà 
có tên sau:
1. Bà Nguyễn Thị Vy Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Bá Sơn Phó Bí thư CB - thôn Đông Phong Tổ Phó 
3. Ông Nguyễn Tá Cứ
4. Ông Nguyễn Tá Phan
5. Ông Nguyễn Ngọc Nhiều
6. Bà Phạm Thị Doanh
7. Ông Trần Xuân Miêu
8. Ông Nguyễn Tá Đổng
9. Bà Nguyễn Thị Nồng

Phó trưởng thôn Đông Phong
Trưởng ban công TMTT- Thôn ĐT
Chi ủy viên chi bộ thôn Đông Phong
Phó trưởng Đài truyền thanh xã
Công an viên thôn Đông Phong
Giám đốc HTX DV nông nghiệp
Đại biểu HĐND xã thôn Đông  Phong

Tổ Phó TT
Tổ viên
Tổ viên
Tổ viên
Tổ viên
Tổ viên
Tổ viên

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm xây dựng lịch trình làm việc và phân 
công nhiệm vụ cụ thể  cho tổ viên phụ trách từng khu vực dân cư cho phù hợp 
nhằm phát hiện sớm khi mới manh nha, có ý định vi phạm của người dân. Tổ 
chức ngăn chặn, báo cáo về chủ tịch UBND xã để xử lý kịp thời. Thường xuyên 
theo dõi, giám sát tình hình sử dụng đất trên địa bàn thôn theo quy hoạch, kế 
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hoạch sử dụng đất hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện sớm các 
vi phạm về đất đai, hành lang giao thông, thủy lợi, đê điều, lưới điện kịp thời 
báo cáo phản ánh về UBND xã để được ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm 
đất đai theo luật định.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê xã, các ban, ngành có liên quan 
và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu 
lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND xã;            
- CT, PCT UBND xã;
- UB MTTQ xã;
-Trưởng các ban ngành đoàn thể;
- Trưởng các thôn;
- Đài TT xã;    
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Trần Xuân Mãng
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