
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ công tác thanh lý hợp đồng thuê thầu đất công điền nằm 
trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cho công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng Minh Đăng HD thuê đất

CHỦ TỊCH UBND XÃ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ công văn số 1049/UBND – TNMT ngày 29/7/2022 của UBND huyện 

Tứ Kỳ về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Minh Đăng HD thuê đất tại xã Chí Minh (lần 2);

Xét đề nghị của Công chức Địa chính- Xây dựng xã.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ công tác công tác thanh lý hợp đồng thuê thầu đất 

công điền nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cho công ty cổ 
phần đầu tư xây dựng Minh Đăng HD thuê đất gồm các ông bà có tên sau:

1- Ông: Vũ Ngọc Khải Phó Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng
2- Bà: Nguyễn Thị Nga Công chức Địa chính - Xây dựng Tổ viên
3- Ông: Bùi Đình Lương Công chức Địa chính - Xây dựng Tổ viên
4- Ông: Nguyễn Hà Mười Công chức Địa chính - Xây dựng Tổ viên
5- Bà : Nguyễn Thị Khánh Hoà Công chức Tài chính - kế toán Tổ viên
6- Ông: Trần Văn Thảng Trưởng ban TTND xã Tổ viên
7- Ông: Bùi Đình Thụ Trưởng thôn Làng Vực Tổ viên
8- Ông: Đặng Văn Sơn Trưởng thôn Trại Vực Tổ viên

Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai rà 
soát số hộ đấu thầu đất công điền thuộc phạm vi dự án và thanh lý hợp đồng đấu thầu.

 ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CHÍ MINH

Số: ..... /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

  
             Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2022



Tổ công tác được sử dụng con dấu của UBND xã và tự giải thể khi hoàn 
thành nhiệm vụ.

Điều 3. Công chức Văn phòng - thống kê xã, các ngành có liên quan và các 
ông (bà) có tên tại điều 01 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Đảng uỷ-HĐND;(để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND xã; (để báo cáo)
- Như điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Anh
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