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                                      QUYẾT ĐỊNH 

 Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp   

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương 

                                        

                      GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;  

Căn cứ Quyết định số 339/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Sơn Dương đối với Ủy 

ban nhân dân huyện Sơn Dương, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

Sơn Dương và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Dương. 

- Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 

năm 2018. 

- Thời hạn thanh tra: 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh 

tra (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). 

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông có tên sau: 

1. Ông Vũ Việt Hưng, chức vụ: Phó Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và 

Môi trường - Trưởng đoàn. 

2. Ông Phạm Công Hùng, chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất 

đai, Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng đoàn. 

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường, chức vụ: Thanh tra viên, Thanh tra Sở Tài 

nguyên và Môi trường - Thành viên. 

4. Ông Trần Phương Nam, chức vụ: Chuyên viên, Phòng đo đạc bản đồ và 

viễn thám, Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên. 
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5. Ông Nguyễn Chí Công, chức vụ:  Chuyên viên, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Sơn Dương - Thành viên. 

Điều 3. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ:  

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, triển khai thực hiện nội dung thanh tra theo 

Điều 1 Quyết định này, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng Đoàn thanh tra và các 

thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra; quy 

định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ 

tục tiến hành một cuộc thanh tra và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

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

Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Giám đốc Văn phòng đăng ký 

đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Trưởng Phòng Tài nguyên 

và Môi trường huyện Sơn Dương, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai huyện Sơn Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

Sơn Dương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và các 

ông có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ TN&MT;    
- UBND tỉnh;                 
- Thanh tra tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Như Điều 4; (Thi hành) 
- Lưu VT, Hồ sơ thanh tra (Cg15). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
                           
 

 
 

Phạm Mạnh Duyệt 
 

 
 

 
 
 
 

(Báo cáo)  
cáocáo) 
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