ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1312/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 05 tháng 10 năm 2021

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng, Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường,
hỗ trợ GPMB dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá
quyền sử đất tại xã Viêng Lán, Thị Trấn Yên Châu, huyện Yên Châu
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất;
Căn cứ 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;
Căn cứ 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 Hướng dẫn số 290/HD-STNMT ngày 21/10/2019 của Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Sơn La về việc trình tự tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và
tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết số 177/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Sơn La về thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới thị
trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La;
Căn cứ Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh
Sơn La về thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án Nhà nước thu hồi
đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên
địa bàn tỉnh;
Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Châu đã được UBND
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số số 262/QĐ-UBND ngày 05/02/2021. Trong đó
có dự án Khu đô thị mới thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của của UBND
tỉnh Sơn La về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị
trấn Yên Châu, huyện Yên Châu (tỷ lệ 1/2000) giai đoạn 2015-2025;
Căn cứ Thông báo kết luận số 172-TB-HU ngày 27/8/2021 của Huyện ủy
Yên Châu Kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy về các nội dung UBND huyện
trình Ban Thường vụ huyện ủy tại Hội nghị ngày 28/6/2021;
Căn cứ Thông báo kết luận số 183-TB-HU ngày 15/9/2021 của Huyện ủy
Yên Châu Kết luận của Ban chấp hành đảng bộ huyện về chủ trương lập dự án
giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất
tại xã Viêng Lán, Thị Trấn, huyện Yên Châu;
Căn cứ Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 21/9/2021 của Hội đồng nhân
dân huyện Yên Châu về Thông qua chủ trương đầu tư Dự án giải phóng mặt
bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử đất tại xã Viêng Lán, Thị Trấn Yên
Châu, huyện Yên Châu.
Thực hiện Công văn số 2091/UBND-ĐTXD ngày 04/10/2021 của UBND
huyện Yên Châu về việc giao chủ đầu tư dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch
để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Viêng Lán, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu.
Theo đề nghị của trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 292/TTr-NV ngày
05/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng, Tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường,
hỗ trợ GPMB dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử
đất tại xã Viêng Lán, Thị Trấn Yên Châu, huyện Yên Châu gồm các ông, bà có
tên sau:
I. Hội đồng:
1. Ông: Lê Huy Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch hội đồng;
2. Ông: Đỗ Danh Long, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Phó
Chủ tịch Thường trực hội đồng;
3. Ông: Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu - Phó Chủ tịch hội
đồng.

4. Các thành viên
- Ông: Cao Xuân Dũng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT;
- Ông: Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Bà: Vì Thị Vinh, Trưởng phòng Tư pháp;
- Bà: Nguyễn Thu Hà, Trưởng phòng LĐTB&XH;
- Ông: Nguyễn Quang Hưng, Trưởng phòng Văn hóa và thông tin;
- Ông: Vũ Văn Quốc, Giám đốc CN VP đăng ký đất đai;
- Ông: Trần Oanh, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Bà: Quàng Thị Việt, Phó Trưởng Công an huyện;
- Ông: Tráng Lao Khang, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Ông: Hoàng Văn Lày, Bí thư Đảng ủy xã Viêng Lán;
- Ông: Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Viêng Lán;
- Ông: Quàng Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Thị trấn;
- Ông: Phạm Đức Sinh, Chủ tịch UBND Thị trấn;
- Ông (Bà): Bí thư, Trưởng bản, tiểu khu trưởng có liên quan.
* Mời tham gia Hội đồng giải phóng mặt bằng:
- Ông: Phạm Quang Giang, Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên
giáo huyện ủy;
- Ông: Nguyễn Văn Điệp, Ủy viên BTV huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra huyện ủy;
- Ông: Hoàng Anh, Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức huyện
ủy, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách xã Viêng Lán;
- Bà: Thào Thị Mai Anh, Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Ông: Nguyễn Hùng Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
huyện.
- Ông: Lê Vinh Quang, Phó Giám đốc Điện lực Mai Sơn;
- Ông: Nguyễn Quý Huấn, Chi cục phó Chi cục thuế Mai Sơn - Yên Châu;
- Ông: Lê Văn Loan, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện.
II. Tổ công tác giúp việc cho hội đồng:
1. Ông: Hoàng Văn Long, Phó trưởng phòng phòng TN&MT - Tổ trưởng;
2. Ông: Mai Việt Bách, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện - Tổ
phó;
3. Bà: Trịnh Thúy Hòa, Viên chức Ban QLDA ĐTXD huyện;

4. Ông: Nguyễn Mạnh Toàn, Viên chức Ban QLDA ĐTXD huyện;
5. Ông: Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
thực hiện nhiệm vụ địa chính và môi trường xã Viêng Lán;
6. Ông: Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
thực hiện nhiệm vụ địa chính và môi trường Thị trấn;
7. Ông: Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường
thực hiện nhiệm vụ địa chính và môi trường Chiềng Khoi;
8. Công chức Địa chính - Xây dựng - Môi trường và Đô thị thực hiện
nhiệm vụ địa chính và môi trường xã Sặp Vạt;
9. Bà: Trần Phương Anh, Viên chức Ban QLDA ĐTXD huyện - Thủ quỹ
Hội đồng GPMB;
10. Ông: Trần Ngọc Linh, Lao động hợp đồng Ban QLDA ĐTXD huyện Kế toán Hội đồng GPMB.
Điều 2. Giao Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng thực hiện các nội dung
theo Hướng dẫn số 290/HD-STNMT ngày 21/10/2019 của Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Sơn La và các văn bản quy định hiện hành.
Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng 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
Chủ tịch hội đồng 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 phòng Nội
vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông, bà có tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- TT. UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, NV, (Hòa 30b).
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Lù Văn Cường

