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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 868 /QĐ-STNMT Đắk Nông, ngày 20 tháng 5 năm 2021 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các Nhà Hạt quản lý đường bộ  

của Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông   
 
 

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 22/9/2011 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 15/5/2014 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 16/10/2015 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 1639/UBND-KTN, ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các Nhà Hạt quản lý 

đường bộ của Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông;  
 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các Nhà Hạt quản lý 

đường bộ của Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông. 

Thời kỳ tiến hành thanh tra: Tính từ ngày được UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) 

giao đất, cho thuê đất đến ngày công bố quyết định thanh tra. 

Thời gian tiến hành thanh tra là 30 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 Phước Vĩnh, Chánh thanh tra - Trưởng đoàn; 

2. Ông: Lưu Văn Long, Trưởng phòng QH - GĐ – Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông: Nguyễn Quốc Việt, Thanh tra viên – Thành viên, thư ký đoàn; 

4. Bà: Trịnh Thị Thùy Vân, Chuyên viên – Thành viên; 

5. Bà: Đỗ Thị Phượng, Chuyên viên – Thành viên; 

6. Ông: Nguyễn Khắc Huy, Chuyên viên phòng QH-GĐ - Thành viên; 
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7. Đại diện UBND huyện nơi tiến hành thanh tra – Thành viên; 

8. Đại diện UBND xã nơi tiến hành thanh tra – Thành viên. 

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

các Nhà Hạt quản lý đường bộ của Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ 

Đắk Nông, gồm các nội dung chính sau: 

- Hồ sơ pháp lý về giao đất, cho thuê đất; 

- Tình hình quản lý, sử dụng đất đối với đất được giao, cho thuê; 

- Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; 

- Việc chấp hành các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan quản lý, các đoàn 

thanh tra, kiểm tra trước đây. 

- Các nội dung khác có liên quan. 

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

tra, Luật Đất đai 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 

việc quản lý, sử dụng đất tại các Nhà Hạt quản lý đường bộ của Công ty Cổ 

phần Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông 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 ông (bà), tổ 

chức 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 (thay b/c); 

- Thanh tra tỉnh (để biết); 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTr, ĐTTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Chí Trung 
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