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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các  

tổ chức, cá nhân và công tác quản lý Nhà nước của UBND các xã, thị trấn  

về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

Căn cứ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

 Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 

126/TTr-KTHT ngày 23/8/2022 về việc đề nghị thành lập Đoàn kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân và công tác quản lý Nhà nước 

của UBND các xã, thị trấn về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện (sau khi đã 

thống nhất với các đơn vị);  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ 

chức, cá nhân và công tác quản lý Nhà nước của UBND các xã, thị trấn về trật 

tự xây dựng trên địa bàn huyện, gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Phùng Lưu, Trưởng phòng KT&HT - Trưởng đoàn; 

2. Ông Lê Văn Hạnh, Phó Trưởng phòng KT&HT - Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Nguyễn Ngọc Lý, Công chức Phòng TM&MT - Thành viên; 

4. Bà Trần Thị Hồng Thắm, Công chức Phòng Tư pháp - Thành viên; 

5. Ông Phan Anh Tuấn, Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - 

Ma túy Công an huyện - Thành viên; 

6. Ông Trần Văn Định, Công chức Phòng KT&HT - Thành viên kiêm thư 

ký Đoàn. 

Thời gian kiểm tra: Từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 05/11/2022. 
 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: 

1. Xây dựng kế hoạch, đề cương và thông báo chương trình kế hoạch kiểm 

tra cụ thể đến đối tượng được kiểm và tiến hành kiểm tra. 
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Lập biên bản theo nội dung kiểm tra, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện để theo dõi, chỉ đạo và tham mưu xử lý theo quy định các trường hợp vi 

phạm (nếu có). 

2. Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, 

Kinh tế và Hạ tầng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan; các cá nhân có tên tại Điều 

1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Xây dựng; 

- TT: HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KT&HT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Khoa 
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