
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN BA CH Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S& 2894/QD-UIBND Ba Chê, ngày 05 tháng 11 nám 2019 

QUYET D1I%H 
Ye vic thành Ip To cong tác rà soát trInh ti!  triên khai du tir và các thu 

tuc pháp 1 các Dir an có sfr diing dat, mt nithc trên dja bàn huyn Ba Chë 

JY BAN NHAN DAN HUY1N BA CHE 

Can cir Lu.t To chirc chInh quyn dja phumg ngày 19/6/2015; 

Can cr Luât Dt dai nàm 2013; 

Can ci'r Luât Du tu näm 2014; 

Can cü Lut Xây dirng nàm 2014; 

Thirc hin kiên chi dto tai  Thông báo s 366/TB-UBNDm ngày 
25/10/20 19 cüa UBNID tinh Quáng Ninh; 

Xét d nghj cüa Trithng phông Tài nguyen và Môi tnrô'ng, 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Thành 1p To cong tác rà soát trInh t1r trin khai du tu và các thu 
tyc pháp 1 các Du an trên dja bàn huyn Ba Chë (Sau day gçi tat là To cOng 
tác) gOm các thành viên sau: 

1. D/c Dinh Thj V, Phó Chñ tjch UBND huyn - To tnr&ng. 

2. D/c Tnr&ng phông Tài chInh và Kê hotch - To phó. 

3. D/c Tnring phông Tài nguyen và MOi tnrmg - Thành viên. 

4. D/c Tnr&ng phông Nông nghip và PTNT - Thành viên. 

5. D/c Trithng phông Kinh t và Ht tng - Thành viên. 

6. D/c Thu tru&ng Cci quan U' ban Kim tra-Thanh tra huyn - Thành viên. 

7. D/c Htt tru&ng Ht Kim lam huyn - Thãnh viên. 

8. D/c Giám dc Ban quân 1 di.r an du tu xây drng huyn - Thành viên. 

9. B/c Chü tjch Uy ban nhân dan các xa, thj trn - Thành viên. 

10. Chuyên viên phii trách linh vrc phOng Tài chInh - K hoach, thu k. 

Diêu 2. To cong tác có nhirn v1I: TO chic rà soát lai  toàn din v trinh 
tir trin khai du tu và toàn b ho sa, thu tiic pháp 1 có lien quan, dé xuât 
hoàn thin các thu tiic con thiêu dam bào theo diing quy djnh; chñ dng xir 1 



TM. UY BAN NHAN DAN 
-- CHU TICH 

Nguyen Mmli So'n 

và d xut các bin pháp khc phiic do ca quan có thm quyn dâ chi dk di 
vci các dir an dâu tu trên dja bàn huyn Ba Ch. 

- Nhim vit c1i the cüa các thành viên To cong tác do T truâng phân cOng. 

- Các thành viên cüa T cOng tác duqc quyn trixng dting can b thuc Ca 
quan mInh dê thirc hin nhirn vii. Các thành viên To cong tác lam vic theo chê 
d kiêm nhim. To trirthig To cOng tác duçic sü dung con dâu cüa Uy ban nhân 
dan huyn dê diêu hành hoat  dng cüa To cOng tác. 

- Giao phông Tài Chinh - K hoach là ca quan thu?mg trrc cüa To cong 
tác. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lc k tir ngày k. Các ông, (bà): Chánh 
VAn phông HDND và UBNID huyn, Thu truâng các ca quan, dan vj lien quan 
và các ông, bà có ten tai  Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.- 

No'i nhn: 
- CT, các PCT. UBND huyn (C/d) 
-NhuDiéu3(T/h); 
- Luu: VT 
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