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Số:35
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 27 tháng 01năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác đấu giá
quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu
giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Văn bản số 5157/UBND-KT ngày 27/12/2021 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh về thực hiện công điện số 1767/CĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ
tướng Chính phủ;
Căn cứ Công văn cử cán bộ tham gia Tổ công tác rà soát việc tổ chức đấu
giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang của các cơ quan, đơn vị
gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Thanh
tra tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố;
Xét đề nghị của phòng Quản lý đất đai về việc thành lập Tổ kiểm tra công
tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc đấu giá quyền sử
dụng đất trên địa bàn tỉnh gồm các ông, bà có tên sau:
1. Tổ trưởng: Ông Hoàng Trần Trung, Phó trưởng phòng Quản lý đất đai,
Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Tổ phó:
2.1. Bà Đinh Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Tài
nguyên và Môi trường.
2.2. Ông Lê Khánh Phương, Phó trưởng phòng Kinh tế bất động sản, Sở
Xây dựng.

2.3. Bà Lê Thị Thanh, Chuyên viên phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp,
Sở Tư pháp.
3. Thành viên:
3.1. Bà Lê Thị Thanh Hà, Chuyên viên phòng Quản lý Giá, Công sản và
Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính.
3.2. Ông Nguyễn Hữu Chiến, công chức phòng Nghiệp vụ - Dự toán pháp chế, Cục Thuế tỉnh.
3.3. Ông Nguyễn Ngọc Việt, Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra tỉnh.
3.4. Ông Trịnh Vũ Long, Đội phòng ngừa, đấu tranh các tội phạm kinh tế,
Công an tỉnh.
3.5. Ông Ngô Thế Kiên, Chuyên viên phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch
và Đầu tư.
3.6. Ông Phùng Việt Hưng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Sơn Dương.
3.7. Bà Lưu Thị Lan Hương, Trưởng phòng Tư pháp huyện Sơn Dương.
3.8. Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện Chiêm Hoá.
3.9. Ông Nguyễn Việt Phương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện Hàm Yên.
3.10. Bà Trần Thị Thanh Thuỷ, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện Yên Sơn.
3.11. Ông Lê Văn Tú, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Hang.
3.12. Ông Ma Thanh Đức, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện Lâm Bình.
3.13. Ông Mai Doãn Chính, Chuyên viên phòng Quản lý đất đai, Sở Tài
nguyên và Môi trường.
3.14. Ông Trần Tuấn Lâm, Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất, thành
phố Tuyên Quang.
Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác
1. Xây dựng kế hoạch để tổ chức kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng
đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Mốc thời gian kiểm tra: Từ
ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2021.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn tỉnh về các nội dung: Số lượng các công trình, dự án đấu giá đất; trình tự,

thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; việc chấp hành các quy định của
pháp luật trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; đề xuất, kiến nghị cơ quan
nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm các quy định
pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất và các giải pháp về quản lý giá đất,
hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
3. Nhiệm vụ của Tổ phó và các thành viên do Tổ trưởng phân công.
Điều 3. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi
hoàn thành nhiệm vụ. Chế độ đảm bảo cho hoạt động của các thành viên do cơ
quan cử cán bộ tham gia chi trả theo quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các Ông (bà): Chánh văn phòng sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có
thành viên tham gia Tổ công tác và các thành viên Tổ công tác tại Điều 1 Quyết
định này chịu trách nhiệm thi hành./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo sở;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, PQLĐĐ, (Hà).

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Duyệt

