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QUYẾT ĐỊNH 
Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận  

quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tại Xưởng đũa  

thuộc địa bàn xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

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

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP, ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

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 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 Quyết định số 2415/QĐ-STNMT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

năm 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tại Xưởng đũa thuộc địa bàn xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong do Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa (nay là Hội đồng giải thể 

Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa) quản lý. 

Thời kỳ tiến hành thanh tra: Kể từ ngày Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa 

(cũ) được giao, nhận mốc ranh giới khu đất Xưởng đũa thuộc địa bàn xã Đắk Ha 

huyện Đắk Glong đến ngày công bố quyết định thanh tra. 

Thời gian tiến hành thanh tra là 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố 

quyết định thanh tra. 

Điều 2. Thành lập đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Ông: Nguyễn Hữu Trung, Phó Chánh thanh tra - Trưởng đoàn; 

2. Ông: Nguyễn Tuấn Kiệt, Thanh tra viên - Thành viên; 

3. Bà: Đỗ Thị Phượng, Chuyên viên - Thành viên, thư ký đoàn; 
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4. Ông: Nguyễn Khắc Huy, Chuyên viên - Thành viên. 

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất 

và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tại Xưởng đũa 

thuộc địa bàn xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong do Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa 

(cũ) gồm các nội dung chính sau: 

- Hồ sơ pháp lý, nguồn gốc sử dụng đất, tình hình quản lý, sử dụng và 

hiện trạng khu đất tại Xưởng đũa thuộc địa bàn xã Đắk Ha do Công ty TNHH 

MTV Gia Nghĩa (cũ) quản lý; 

- Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Xưởng đũa 

thuộc địa bàn xã Đắk Ha do Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa (cũ) quản lý; 

- Các nội dung khác có liên quan. 

Đoàn thanh tra được thực hiện các quyền theo quy định của Luật Thanh 

tra năm 2010, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản có liên quan. Đối với các 

vi phạm được phát hiện thì xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm 

quyền thì báo cáo người có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra được sử dụng con dấu của 

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Người ra quyết định thanh tra, tự giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, các tổ chức, cá 

nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4 (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh (để biết); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, ĐTTr, TTr (P). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Ngô Chí Trung 
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