
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY ĐỨC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Tuy Đức, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Đoàn Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu 

quả trong lĩnh vực đất đai đối với 07 trường hợp và thực hiện biện pháp khắc 

phục hậu quả đối với 01 trường hợp chiếm đất trái phép trong Cụm Công 

nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm do UBND huyện Tuy Đức quản lý 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUY ĐỨC 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật 

tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

ngày 13/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ, quy 

định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 10/11/2019 của Chính phủ, về 

việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, quy 

định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TTBTC ngày 16/01/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của 

đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND tỉnh Đắk 

Nông, về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công 

nghiệp Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Đắk 

Nông, về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đại Gia Thuận 

giao UBND huyện Tuy Đức quản lý; đồng thời, hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

BG 945222; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=81/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Căn cứ Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện 

Tuy Đức, về việc thành lập Đoàn cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục 

hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với 08 trường hợp xác định được đối tượng 

chiếm đất trái phép trong Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm 

do UBND huyện Tuy Đức quản lý; 

Thực hiện Công văn số 142/UBND-KTN ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Nông, về việc khẩn trương xử lý việc lấn chiếm đất khu vực dự án Cụm Công 

nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm; Thông báo số 687/TB-VPUBND ngày 

22/6/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, về Kết luận của đồng chí Hồ Văn 

Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập thể Ban 

Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức; Công văn số 5881/UBND-NNTNMT ngày 

14/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc xử lý kiến nghị của UBND huyện 

Tuy Đức; Thông báo số 453 - TB/HU ngày 30/11/2022 của Huyện ủy Tuy Đức, ý 

kiến kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy về Phương án, Kế hoạch cưỡng chế đối 

với 13 trường hợp chiếm đất tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng 

Tâm; Thông báo số 468 - TB/HU ngày 09/12/2022, Ý kiến kết luận của Ban thường 

vụ Huyện ủy về chủ trương tổ chức cưỡng chế 08 trường hợp chiếm đất  tại Cụm 

công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm; Thông báo số 561-TB/HU ngày 

06/3/2023 của Huyện ủy Tuy Đức về ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy 

tại cuộc họp ngày 03/3/2023. 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ……../TTr-

TNMT ngày 06 tháng 3 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Kiện toàn Đoàn cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu 

quả trong lĩnh vực đất đai đối với 07 trường hợp và thực hiện biện pháp khắc phục 

hậu quả đối với 01 trường hợp chiếm đất trái phép trong Cụm Công nghiệp - Tiểu 

thủ công nghiệp Quảng Tâm do UBND huyện Tuy Đức quản lý. Gồm các ông, bà 

có tên sau đây: 

1. Trưởng đoàn 

Ông: Phạm Ngọc Ẩn; chức vụ: Chủ tịch UBND huyện; 

2. Phó Trưởng đoàn thường trực 

Bà: Phạm Thị Phượng; chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện; 

Ông: Trần Vĩnh Phú; chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện; 

3. Phó Trưởng đoàn 

Ông: Nguyễn Sử; chức vụ: Trưởng Công an huyện; 

Ông: Trần Quốc Lập; chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện; 

Ông: Hồ Văn Lợi; chức vụ: Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

Ông: Nguyễn Cát Ngọc Sơn; chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm. 

4. Thành viên: 

4.1. Tổ giải thích về chế độ, chính sách, phản hồi thông tin dư luận 
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- Ông: Đặng Văn Ngôn, chức vụ: Chánh Thanh tra huyện - Tổ trưởng; 

- Ông: Nguyễn Văn Anh, chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tâm - Tổ phó; 

- Ông: Nguyễn Ngọc Minh, chức vụ: Trưởng phòng dân tộc huyện - Thành 

viên; 

- Ông: Trần Văn Chinh, chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện - Thành viên; 

- Bà: Nguyễn Thị Nhàn, chức vụ: Trưởng phòng Lao động, Thương Binh và 

Xã hội huyện - Thành viên; 

- Ông: Nguyễn Xuân Tuyên, Chức vụ: Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện - Thành viên; 

- Ông: Lê Đức Cường, Chức vụ: Chuyên viên phòng Nội vụ huyện - Thành 

viên; 

- Ông: Phan Cự Tâm, chức vụ: Thanh tra viên Thanh tra huyện - Thành viên. 

4.2. Tổ xác định ranh giới, vị trí vi phạm tại thực địa 

- Ông: Nguyễn Quốc Hải, chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường - Tổ trưởng; 

- Ông: Vũ Trung Thành, chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai Tuy 

Đức - Tổ phó; 

- Ông: Phạm Xuân Trung, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm - Tổ 

phó; 

- Ông: Nguyễn Xuân Tuyên, Chức vụ: Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện - Thành viên; 

- Ông: Bùi Ngọc Thắng, Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông 

nghiệp và Môi trường xã Quảng Trực- Thành viên; 

- Ông: Phạm Văn Tuân, Chức vụ: Nhân viên Chi nhánh VPĐK đất đai Tuy 

Đức - Thành viên; 

- Ông: Lê Hùng Long, Chức vụ: Nhân viên Chi nhánh VPĐK đất đai Tuy Đức 

- Thành viên; 

- Ông: Nguyễn Đình Lâm, Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - Nông 

nghiệp và Môi trường xã Quảng Tâm - Thành viên. 

4.3. Tổ kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất 

- Ông: Nguyễn Hữu Lực, chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Tổ trưởng; 

- Ông: Huỳnh Văn Cho, chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện - 

Tổ phó; 

- Ông: Đoàn Minh Thuận, chức vụ: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát 

triển quỹ đất huyện - Tổ Phó; 

- Ông: Đặng Văn Xuân, chức vụ: Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và Phát 

triển quỹ đất - Thành viên; 

- Ông: Lê Ngọc Bính, chức vụ: Phó Trưởng phòng nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn huyện - Thành viên; 

- Ông: Lê Quốc Việt, chức vụ: Chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện - 

Thành viên; 

- Ông: Phan Văn Cường, chức vụ: Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện - Thành viên; 

- Ông: Vinh Việt Thắng, chức vụ: Nhân viên Ban quản lý dự án và Phát triển 

quỹ đất huyện - Thành viên; 

- Ông: Nguyễn Văn Trí, chức vụ: Nhân viên Ban quản lý dự án và Phát triển 

quỹ đất huyện - Thành viên; 

- Bà: Cao Thị Tâm, chức vụ: Nhân viên Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ 

đất huyện - Thành viên; 

- Ông: Nguyễn Văn Sang, chức vụ: Kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện - 

Thành viên; 

- Ông: Trương Như Quỳnh, chức vụ: Nhân viên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 

nông nghiệp huyện - Thành viên; 

- Ông: Đinh Thế Thanh Tâm, chức vụ: Nhân viên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 

nông nghiệp huyện - Thành viên; 

- Ông: Văn Công Thọ, chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quảng Tâm - 

Thành viên; 

- Bà: Nguyễn Hoàng Kiều Trang, chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - 

Nông nghiệp và Môi trường xã Quảng Tâm - Thành viên. 

4.4. Tổ đảm bảo an ninh 

- Ông: Nguyễn Minh Vỹ, chức vụ: Phó Trưởng Công an huyện - Tổ trưởng; 

- Ông: Y Hoàn HWing, chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH 

Quân sự huyện - Tổ phó; 

Mời đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện: Ông Hoàng Thanh Chung, chức 

vụ: Kiểm sát viên. 

Thành viên Tổ Bảo đảm an ninh: 130 người theo Phương án Bảo đảm an ninh 

do Công an huyện lập (bao gồm Công an huyện, Công an xã và đề xuất Công an 

Tỉnh hỗ trợ lực lượng) và 20 người theo Phương án do BCH Quân sự huyện lập 

(Lực lượng Quân sự chỉ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nỗ và quản lý 

các thiết bị bay không người lái trước, trong và sau khi thực hiện). 

4.5. Tổ thực hiện cưỡng chế 

- Ông: Nguyễn Cát Ngọc Sơn, chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm- Tổ 

trưởng; 

- Ông: Nguyễn Quốc Hải, chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện - Tổ phó; 

- Ông: Huỳnh Văn Cho, chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện - 

Thành viên; 

- Ông: Kiều Qúi Diện, chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên; 

- Ông: Phạm Xuân Trung, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm - 

Thành viên; 

- Lực lượng trực tiếp thực hiện cưỡng chế tại hiện trường: 60 người, trong đó: 

lực lượng của xã Quảng Tâm 10 người; huy động lực lượng các xã Quảng Trực, 

Đắk Búk So, Đắk R'Tíh, Quảng Tân, Đắk Ngo mỗi xã cử 10 người và 01 lãnh đạo 

UBND xã phụ trách lĩnh vực nông lâm nghiệp; các xã gửi danh sách về UBND xã 

Quảng Tâm để phân công nhiệm vụ cụ thể trong Phương án thực hiện cưỡng chế do 

UBND xã Quảng Tâm lập. 

4.6. Tổ thông tin, truyền thông và điện lực 

- Ông: Nguyễn Trung Thành, chức vụ: Trưởng phòng Văn Hóa và Thông tin 

huyện - Tổ trưởng; 

- Ông: Nguyễn Văn Tư, chức vụ: Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

truyền thông huyện - Tổ phó; 

- Ông: Trần Minh Huy, chức vụ: Giám đốc Điện lực Tuy Đức (lập Phương án 

tạm ngừng cung cấp điện tại khu vực thi hành Quyết định cưỡng chế). 

- Ông: Hoàng Hưng, chức vụ: Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

truyền thông huyện - Thành viên; 

- Bà: Nguyễn Sao Mai, chức vụ: Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

truyền thông huyện - Thành viên; 

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Hoa, chức vụ: Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và truyền thông huyện - Thành viên; 

- Ông: Đinh Ngọc Ái, chức vụ: Lái xe Trung tâm Văn hóa - thể thao và truyền 

thông huyện - Thành viên. 

4.7. Tổ tuyên truyền, vận động, thuyết phục 

- Bà: Võ Thị Thanh Xuân, chức vụ: Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Tổ 

trưởng; 

- Ông: Phan Văn Toàn, chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy - Tổ phó; 

- Ông: Nguyễn Đình Thi, chức vụ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện - Thành 

viên; 

- Ông: Ngô Tiến Hóa, chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện - 

Thành viên; 

- Ông: Đoàn Lê Anh, chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân huyện - Thành viên; 

- Bà: Phạm Thị Vân, chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN huyện - Thành viên; 

- Ông: Điểu Đông, chức vụ: Phó Bí thư huyện đoàn - Thành viên; 

- Ông: Đoàn Trung Kiên, chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

Quảng Tâm - Thành viên; 

- Ông: Võ Đình Chung, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm - Thành 

viên; 

- Ông: Bùi Xuân Lực, chức vụ: Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Quảng Tâm - 
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Thành viên; 

- Ông: Võ Công Hoan, chức vụ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Quảng Tâm - 

Thành viên; 

- Ông: Nguyễn Hữu Tao; chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tâm - 

Thành viên; 

- Bà: Trần Thị Liễu, chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quảng Tâm - Thành 

viên; 

- Ông: Hoàng Văn Vinh, chức vụ: Phó Bí thư Đoàn xã Quảng Tâm - Thành 

viên; 

- Ông: Nguyễn Văn Luyện, chức vụ: Bí thư chi bộ thôn 5, xã Quảng Tâm - 

Thành viên; 

- Ông: Triệu Văn Linh, chức vụ: Trưởng thôn 5, xã Quảng Tâm - Thành viên; 

4.8. Tổ Y tế 

- Ông: Hồ Văn cẩm, chức vụ: Trưởng phòng Y tế huyện - Tổ trưởng; 

- Ông: Trương Đức Minh, chức vụ: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Tổ phó; 

- Ông: Nguyễn Thanh Sơn, chức vụ: Bác sỹ Trung tâm Y tế huyện - Thành 

viên; 

- Ông: Phạm Minh Tuấn, chức vụ: Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện - Thành 

viên; 

- Ông: Vũ Thanh Ngoan, chức vụ: Lái xe Trung tâm Y tế huyện - Thành viên; 

- Ông: Và Bá Súa, chức vụ: Trưởng trạm Y Tế xã Quảng Tâm - Thành viên. 

4.9. Tổ Hậu cần 

- Bà: Phan Thị Khương, chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND 

huyện - Tổ trưởng; 

- Ông: Nguyễn Văn Tuấn, chức vụ: Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện - Tổ phó; 

- Ông Dương Minh Tuấn, chức vụ: Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 

huyện - Thành viên; 

- Bà: Nguyễn Thị Hoa, chức vụ: Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện - Thành viên; 

- Bà: Nguyễn Thị Hoài Oanh, chức vụ: Chuyên viên phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện - Thành viên; 

- Bà: Đặng Thị Hóa, chức vụ: Nhân viên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông 

nghiệp huyện - Thành viên; 

- Ông: Trương Phước Nguyên, chức vụ: Nhân viên văn phòng HĐND và 

UBND huyện - Thành viên (lái xe UBND huyện); 

- Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn chức vụ: Nhân viên văn phòng HĐND và UBND 

huyện - Thành viên (lái xe UBND huyện); 

- Ông: Thào A Lử, chức vụ: Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện - Thành viên. 
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Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn cưỡng chế 

1. Trưởng đoàn: Chỉ đạo, điều hành chung. 

2. Các Phó Trưởng đoàn: Chỉ đạo điều hành và phân công, bố trí các thành 

phần tham gia; chỉ đạo xử lý các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện. 

3. Nhiệm vụ cụ thể của các Tổ 

3.1. Tổ giải thích về chế độ, chính sách, phản hồi thông tin dư luận: Có trách 

nhiệm thu thập và cung cấp hồ sơ cưỡng chế; giải thích về chế độ, chính sách và 

phản hồi thông tin dư luận (nếu có) trong và sau khi cưỡng chế.  

3.2. Tổ xác định ranh giới, vị trí vi phạm tại thực địa: Có trách nhiệm xác định 

ranh giới, mốc giới tại thực địa theo các điểm tọa độ vị trí vi phạm của các hộ dân 

chiếm đất trái phép trong Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm; 

Cắm mốc và thực hiện căng dây khoanh vùng tại các vị trí vi phạm. 

3.3. Tổ kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất: Có trách 

nhiệm kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất tại các vị trí vi 

phạm, việc kiểm đếm phải được lập thành Biên bản có xác nhận của người bị cưỡng 

chế hoặc 02 người làm chứng. 

3.4. Tổ Bảo đảm an ninh: Có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn trong quá 

trình thi hành quyết định cưỡng chế theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 

166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Lập phương án bảo vệ theo quy định của 

ngành. 

3.5. Tổ thực hiện cưỡng chế: Có trách nhiệm lập Phương án thực hiện cưỡng 

chế; đồng thời chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo Phương án Cưỡng chế 

buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp chiếm đất 

trong Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.  

3.6. Tổ thông tin, truyền thông và điện lực: Có trách nhiệm quay phim, ghi 

hình trước và trong và sau quá trình cưỡng chế; có phương án tạm ngừng cung cấp 

điện trước và trong quá trình thực hiện cưỡng chế; xây dựng các bài tuyên truyền 

trước, trong và sau khi cưỡng chế. 

3.7. Tổ tuyên truyền, vận động, thuyết phục: Có trách nhiệm xây dựng Kế 

hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền, vận động, thuyết phục người bị cưỡng 

chế, người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có) trước khi tiến hành cưỡng chế; 

Việc vận động, thuyết phục phải được lập thành biên bản, ghi rõ nội dung, diễn 

biến, kết quả vận động, thuyết phục. 

3.8. Tổ hậu cần: Có trách nhiệm điều động, trưng dụng xe phục vụ quá trình 

thực hiện cưỡng chế và các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn giao. Chuẩn bị các 

phương tiện, thiết bị và nhu yếu phẩm cần thiết để thi hành nhiệm vụ.  

3.9. Tổ Y tế: Có trách nhiệm chuẩn bị thuốc và các trang thiết bị y tế; lập 

phương án sơ, cấp cứu trong trường hợp có sự cố xảy ra. 

4. Đoàn cưỡng chế tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2023/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tuy Đức, về việc thành lập 

Đoàn cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất 

đai đối với 08 trường hợp xác định được đối tượng chiếm đất trái phép trong Cụm 

Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm do UBND huyện Tuy Đức quản 

lý. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Tuy Đức, Trưởng Công an huyện; 

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện; Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính - Kế 

hoạch; Thanh tra; Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế - Hạ tầng; Tư pháp; Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn; Văn hóa thông tin; Ban quản lý dự án và phát triển 

quỹ đất; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện; Trung tâm y tế; Chi 

nhánh VPĐK đất đai Tuy Đức; Chủ tịch UBND các xã; các đơn vị, tổ chức, cá nhân 

có liên quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./.  
        

Nơi nhận:                     
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và môi trường;     (báo cáo) 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các Tổ chức chính trị, xã hội huyện Tuy Đức;             

- UBND các xã;    

- Các thành viên theo QĐ; 

- Trang TTĐT của huyện; 

- Các hộ dân vi phạm; 

- Lưu: VT, TNMT (NXT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Ẩn 
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