
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2022 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác xây dựng, xác định 

 giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

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 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây 

dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số       

431/TTr-STNMT ngày 21/9/2022.  
   

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra công tác xây dựng, xác định giá đất cụ 

thể trên địa bàn tỉnh, gồm các thành phần có tên sau: 

1. Ông Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Trưởng Đoàn. 

2. Bà Lương Thu Luyên, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài 

nguyên và Môi trường: Phó Trưởng Đoàn. 

3. Ông Nông Văn Hiển, Chuyên viên Phòng Quản lý Giá, Công sản và 

Doanh nghiệp, Sở Tài chính: Thành viên. 

4. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài 

nguyên và Môi trường: Thành viên. 

5. Ông Trần Mai Huy, Công chức Phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế, 

Cục Thuế tỉnh: Thành viên. 
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6. Bà Đỗ Thị Quyên, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi 

trường: Thành viên kiêm thư ký. 

Điều 2.  Đối tượng, địa điểm, nội dung, thời hạn kiểm tra 

1. Đối tượng kiểm tra: 

a) Kiểm tra trực tiếp tại UBND các huyện: Chi Lăng, Lộc Bình, Hữu 

Lũng và thành phố Lạng Sơn. 

b) Kiểm tra qua báo cáo tại UBND các huyện: Cao Lộc, Đình Lập, Tràng 

Định, Văn Lãng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn.  

2. Địa điểm kiểm tra: do đơn vị được kiểm tra bố trí. 

3. Nội dung kiểm tra: Hồ sơ năng lực, lựa chọn, ký Hợp đồng thuê đơn vị 

tư vấn, quá trình thực hiện điều tra, khảo sát xây dựng giá đất cụ thể theo quy 

định của pháp luật. 

4. Thời hạn kiểm tra: 

a) Thời gian kiểm tra: trong tháng 9 và tháng 10 năm 2022. 

b) Thời kỳ kiểm tra: tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/7/2022. 

c) Thời hạn kiểm tra: mỗi đơn vị tối đa 05 ngày làm việc; trường hợp cần 

thiết có thể gia hạn thêm không quá 05 ngày làm việc. 

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của Đoàn kiểm tra 

1. Kiểm tra công tác xây dựng, xác định giá đất cụ thể tại các đơn vị có 

tên tại Điều 2 Quyết định này. 

2. Giao Trưởng đoàn kiểm tra ban hành Thông báo kiểm tra; dự thảo Kết 

luận kiểm tra, tổ chức xin ý kiến thành viên Đoàn kiểm tra, đơn vị được kiểm tra 

về dự thảo Kết luận kiểm tra; ký kết luận kiểm tra và Báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh kết quả kiểm tra công tác xây dựng, xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh 

theo quy định; thực hiện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận kiểm tra theo 

quy định. 

4. Thời gian hoàn thành kiểm tra: trước ngày 31/10/2022. 

5. Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của đối tượng được kiểm tra 

1. Xây dựng báo cáo kết quả công tác xây dựng, xác định giá đất cụ thể 

theo nội dung Thông báo của Trưởng Đoàn kiểm tra; cung cấp thông tin, hồ sơ 

tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra. 

2. Bố trí thành phần làm việc với Đoàn Kiểm tra và tạo điều kiện cho 

Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra. 

3. Chấp hành kết luận kiểm tra; xử lý kết quả kiểm tra trên cơ sở kiến nghị 

của Đoàn kiểm tra trong kết luận kiểm tra. 
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4. Báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra theo thời hạn ghi trong Kết 

luận kiểm tra. 

 Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, UBND các huyện, thành phố và 

các thành phần có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- PCVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

  Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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