ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 189/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 03 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ công tác thực hiện quy trình,
thủ tục trả lại đất cho tỉnh, cho các hộ gia đình, cá nhân góp đất
trồng cây cao su trên địa bàn 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 15/5/2014 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động 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 Thông báo Kết luận số 425/TB-VPUB ngày 24/12/2020 của
UBND tỉnh Sơn La về Kết luận của đồng chí Tráng Thị Xuân - Ủy viên BTV tỉnh
ủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc về
phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại tờ trình số 57/TTr-NV ngày
02/3/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn tổ công tác thực hiện quy trình, thủ tục trả lại đất cho
tỉnh, cho các hộ gia đình, cá nhân góp đất trồng cây cao su trên địa bàn huyện
Yên Châu gồm các ông, bà có tên sau:
1. Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế - Tổ trưởng;
2. Ông Trần Văn Hoàng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường - Tổ
phó;
3. Các thành viên:
- Ông Nguyễn Quang Hưng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin;
- Bà Vì Thị Vinh, Trưởng phòng Tư pháp;

- Ông Lại Hữu Hưng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn;
- Bà Hoàng Hải Yến, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện;
- Ông Vũ Văn Quốc, Quyền Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai huyện;
- Ông Mè Văn Hải, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện;
- Ông Lường Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sàng;
- Ông Phạm Văn Thảnh, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pằn;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Viêng Lán;
- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường thực hiện
nhiệm vụ địa chính và môi trường các xã: Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán;
- Ông Phạm Thành Chung - Công chức biệt phái phòng Tài nguyên và
Môi trường;
- Trưởng các bản có liên quan.
4. Mời tham gia tổ công tác
- Lãnh đạo Ban tuyên giáo huyện ủy;
- Lãnh đạo Ban pháp chế HĐND huyện;
- Chủ tịch Hội Nông dân huyện;
- Lãnh đạo Công ty cổ phần cao su Sơn La
- Giám đốc nông trường cao su Châu Sơn.
Điều 2. Nhiệm vụ, chế độ hoạt động
1. Nhiệm vụ
- Chỉ đạo, phối hợp, thực hiện quy trình, phương án trả lại đất cho tỉnh đối
với đất cộng đồng, cho các hộ gia đình, cá nhân đối với đất thuộc quyền sử dụng
của hộ gia đình, cá nhân tham gia góp đất trồng cây cao su trên địa bàn xã
Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán đối với diện tích đất đã giao cho Công ty cổ
phần Cao su Sơn La nhưng chưa trồng hoặc trồng nhưng cây cao su phát triển kém,
chết.
- Quy trình tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn số 129/STNMT-HD ngày
20/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về trình tự, thủ tục trả lại diện tích
đất cho các hộ gia đình, cá nhân góp đất trồng cây cao su với Công ty cổ phần
Cao su Sơn La.
2. Chế độ hoạt động
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 Chủ tịch hội đồng và 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-UBND huyện, trưởng các phòng: Tài
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính Kế
hoạch, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Chủ tịch UBND các xã
Chiềng Sàng, Chiềng Pằn, Viêng Lán; 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.
(Quyết định này thay thế Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của
UBND huyện Yên Châu)./.
Nơi nhận:
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các phó Chủ tịch UBND huyện;
- Tổ giám sát HĐND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT,NV, (Hòa 15b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vì Văn Ngọc

