
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập tổ kiểm tra việc quản lý,  

sử dụng đất của Công ty Cổ phần Cao su Đaknoruco 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai”; 

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 10 năm 2015 

của UBND tỉnh Đắk Nông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Công văn số 2534/UBND-KTN ngày 24 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc tham mưu xử lý kiến nghị về việc quản lý, sử dụng đất của 

Công ty Cổ phần Cao su Đaknoruco; 

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập tổ kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ 

phần Cao su Đaknoruco, gồm: 

1. Ông: Nguyễn Phước Vĩnh, Chánh thanh tra -Tổ trưởng; 

2. Ông: Lưu Văn Long, Trưởng phòng Quy hoạch - Giao đất - Tổ phó; 

3. Ông: Hoàng Văn Tuấn, Thanh tra viên – Thư ký; 

4. Ông: Nguyễn Khắc Huy, Chuyên viên phòng Quy hoạch - Giao đất -

Thành viên; 

5. Ông: Bùi Ngọc Thắng, Chuyên viên Phòng TNMT huyện Tuy Đức - 

Thành viên. 

Điều 2. Tổ kiểm tra có nhiệm vụ: 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1440/QĐ-STNMT Đắk Nông, ngày 30 tháng7 năm 2021 
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- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Cao su 

Đaknoruco đối với diện tích đất được UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) cho thuê tại 

Quyết định số 1152/QĐ-UB ngày 31/5/1999. 

- Xác minh việc sử dụng đất của các hộ dân trên diện tích đất của Công ty 

Cổ phần Cao su Đaknoruco; 

- Xác minh việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

được UBND tỉnh Đắk Nông giao tại Quyết định số 1619/QĐ-CTUBND ngày 

31/10/2015; 

- Kiểm tra việc cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân, việc chuyển 

mục đích sử dụng đất liên quan đến diện tích đất của Công ty Cổ phần Cao su 

Đaknoruco; trách nhiệm của UBND xã Đắk Buk So theo Điều 208 Luật Đất đai 

năm 2013; 

- Kiến nghị xử lý các tồn tại, vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp 

luật đối với nội dung được giao kiểm tra, xác minh. 

Tổ kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Thanh tra Sở; Chánh Văn phòng Sở; các ông (bà), tổ chức có tên 

tại Điều 1 của Quyết định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND huyện Tuy Đức; 

- Lưu: VT, TTr. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 
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