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ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH PHÚ THỌ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  3379/Qð-UBND                 Phú Thọ, ngày  26 tháng   12   năm  2014 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc thành lập Ban chỉ ñạo kiểm kê ñất ñai,  
lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2014 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

 Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Luật ñất ñai ngày 29/11/2013 và các Nghị ñịnh của Chính phủ hướng dẫn 
thi hành Luật ðất ñai 2013;  

 Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm 
kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2014; 

 Căn cứ Kế hoạch số 4153/KH-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh về việc 
kiểm kê ñất ñai lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2014 trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ; 

 Xét ñề nghị tại Tờ trình số 742/TTr-TNMT ngày 03/12/2014 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường (Sau khi ñã thống nhất với sở, ban, ngành liên quan), 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 
 ðiều 1.  Thành lập Ban chỉ ñạo kiểm kê ñất ñai, lập bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất 
năm 2014 cấp tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ ñạo kiểm kê ñất ñai năm 2014 tỉnh Phú Thọ) gồm 
các thành viên có tên sau ñây: 

 1. Ông Nguyễn ðình Cúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Văn Hậu, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó trưởng 
ban; 

3. Ông Lê Quốc Hưng, Phó giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư - Thành viên;  

4. Ông Lương Văn Thắng, Phó giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó giám ñốc Sở Giao thông vận tải - Thành viên;   

6. Ông Nguyễn Thanh Minh, Phó giám ñốc Sở Tài chính - Thành viên;  

7. Ông Phạm Bá Vinh, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Thành viên; 

8. Tạ Quang Thiệu, Phó cục trưởng Cục thống kê tỉnh - Thành viên; 
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9. Ông ðiêu Văn Lộc, Phó Giám ñốc Sở Nội vụ tỉnh - Thành viên;  

10. Ông Khổng Danh ðạt, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh - Thành viên; 

11. Ông Phan Văn Nguyệt - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - 
Thành viên; 

12. Ông Phan Huy Ngọc - Phó Giám ñốc Công an tỉnh - Thành viên. 
 

 ðiều 2. UBND tỉnh giao nhiệm vụ như sau: 

1. Ban Chỉ ñạo có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai 
thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2014; Hướng dẫn của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch số 4153/KH-UBND ngày 26/9/2014 của 
UBND tỉnh theo ñúng yêu cầu, tiến ñộ thực hiện ñã quy ñịnh. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ ñạo ñể 
giúp Ban chỉ ñạo tổ chức thực hiện kế hoạch. 

3. Ban Chỉ ñạo hoạt ñộng theo chế ñộ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ; ñược sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường ñể giao 
dịch trong quá trình hoạt ñộng. Kinh phí hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo ñược trích từ 
nguồn kinh phí kiểm kê theo quy ñịnh. 
  

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên và 
Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và ðầu tư, Cục 
Thuế tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Sở Nội vụ; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công An tỉnh; 
Cục Thống kê; UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan và các 
ông, bà có tên tại ðiều 1 căn cứ Quyết ñịnh thi hành ./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  
 
 
 
 
 

Chu Ngọc Anh 
 
 
 
 
 
 
 
 


