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Uc BAN NHAN DAN HUYN BA CHE
Can cü Lut To chüc ChInh quyn dja phrnmg ngày 19/6/2015;
Can cü Lut Dt dai ngày 29/11/20 13;

Can ci Nghj djnh s 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy
djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lust Dt dai; Nghj djnh so 01/2017/ND-CP
ngày 06/01/2017 cüa ChInh phü quy djnh si:ra di, bô sung mt so nghj djnh quy
djnh chi tit thi hành Lut dt dai;
CAn cü Thông tu s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/20 14 cüa Bi trithng B
Tài nguyen và Môi tru?Yng quy djnh v h so giao dat, cho thuê dat, chuyên miic
dIch sir diing dat, thu hM dt;
CAn cir Thông báo si 1215-TB/TU ngày 12/12/2018 và Thông báo s 1230TB/TU ngày 29/12/2018 cüa Tinh ày; Chi dao cüa UBND tinh ti VAn bàn s
9660/UBND-QLDD1 ngày 26/12/20 18 và VAn bàn s 1507/UBNID-QLDD1 ngày
12/3/20 19 v vic rà soát cong tác giao, cho thuê dt rrng, bAi triu, dat nuOi trng
thüy san thuc thâm quyn quAn 1, giao dat, cho thuê dt cüa UBND cap huyn;
Xét d nghj cüa Tru&ig phông Tài nguyen và Môi tru?rng,
QUYET DNH:
J3iu 1. Thành 1p To cong tác die rà soát thrc trng sir ding dt thng, dt
nuôi trng thüy sAn trên da bàn huyn Ba Ch, gm cAc ông có ten sau day:
1. Ba: Dinh Thj V, Phó chü tjch UBND huyn - To tr1s0ng;
2. Ong: Nguyn Thanh TAng, trir&ng phông Tài nguyen và MOi tnrng, - To phó.
3. Ong: Triu Di1rc Phuqng, Tru&ng phông Nông nghip va PTNT - ThAnh viên;
4. Ong Nguyn Manh Trung, Phó trirYng phông Kinh t - H tng — ThAnh viên;
5. Ong Phtm VAn NM, Phó Chánh Thanh tra huyn - Thành viên;
6. Ong Pham Thanh Tüng , Phó Hat tru&ng Hat kim lam - Thành viên;
7. Ong Vi TthAnh Duçc, Phó Chi ciic thu khu virc Tiên Yen — BInh Lieu —
Ba Chë - Thành viên.
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8. Chü tjch UBNID các xä, Th trn Ba Chë - Thành viên;
9. Ong: Njnh Van Toàn, Giám dc VAn phông dAng k QSD D - thành viên
Thuk;
Diu 2. T cong tác có trách nhim: rà soát 1i thirc trng s1r diing dat tti
hin truè'ng, các dir an ch.m tiên d, các tri.thng hçp không dua dat vào s1r ding; rà
soát cong tác quân 1 Mt r&ng, Mt nuôi trng thUy san dôi vi h gia dInh, cá
nhân; thu hi, xi:r 1 nghiêm truè'ng hçTp 1n, chim Mt dai, xây dirng và chuyên
mic dIch trái phép.
Giao T trithng T cOng tác phân cong nhim vv và diu hành các hot dng
có lien quan cüa thành viên To cOng tác.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tü ngày k.
Các ông (bà): Chánh VAn phông HDND và UBND huyn, Thu trithng các cci
quan, dan vj lien quan và các thành viên có ten ti Diêu 1 cAn cir Quyêt djnh thi hânh./
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH

No'i n/iin:
- UBND Tinh (b/c);
- S& TN-MT (b/c);
- TT Huyn üy, TT HDND huyn (b/c);
- CT, Các PCT UBND huyn;
- Nhu' Diêu 3 (tlh);
- Lu'u: VT
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