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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ công tác xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác 

GPMB dự án: Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản  

Na Pản, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

 

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

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ qui định về bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;  

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước 

thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 

của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật 

đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật 

đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết 

định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Sơn La ban hành 

Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của của UBND 

tỉnh Sơn La về việc xây dựng công trình: Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai 

bản Na Pản, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu; Quyết định số 1067/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 

thuật dự án: Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Na Pản, xã Chiềng Đông, 

huyện Yên Châu. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 303/TTr-PNV ngày   

11/10/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Tổ công tác xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác 

GPMB dự án: Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Na Pản, xã Chiềng Đông,  

gồm các ông, bà có tên sau: 

I. Tổ công tác xác định giá đất 
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1. Ông Đỗ Danh Long, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Tổ 

trưởng; 

2. Ông Trần Oanh, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - Tổ phó; 

3. Các thành viên: 

- Ông Đoàn Xuân Ngọc, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ông Cao Xuân Dũng, Trưởng phòng  Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Ông Mai Việt Bách, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện; 

- Ông Nguyễn Quý Huấn, Phó chi cục thuế khu vực Mai Sơn-Yên Châu; 

- Ông Hoàng Văn Khù, Chủ tịch UBND xã Chiềng Đông. 

II. Tổ giúp việc xác định giá đất 

1. Ông Hoàng Văn Long – Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Tổ trưởng;  

2. Ông Phạm Thành Chung, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây 

dựng và Môi trường thực hiện nhiệm vụ địa chính và môi trường Thị trấn; 

 3. Bà Trịnh Thúy Hòa - Viên chức Ban QLDA ĐTXD huyện; 

4. Ông Lò Văn Binh, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và 

Môi trường thực hiện nhiệm vụ địa chính và môi trường xã Chiềng Đông. 

 Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động 

- Giao tổ công tác thực hiện các nội dung theo Công văn số 3171/STNMT-

GĐ&GPMB ngày 05/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La và 

các văn bản quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, 

trước pháp luật về kết quả thực hiện. 

- Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do tổ trưởng phân công; 

Mọi chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước (nếu có). 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; trưởng các phòng:  

Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã Chiềng Đông, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Tổ giám sát HĐND huyện; 

- UBND xã Chiềng Đông; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, NV, (Hòa 15 bản). 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Lù Văn Cường 
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