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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban thực hiện giải tỏa, di dời tài sản trên đất

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN VIỆT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 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 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

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

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông 
tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của công chức địa chính – xây dựng – môi trường xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban thực hiện giải tỏa, di dời tài sản trên đất công gồm các 
ông (bà) có tên sau:  

I. Trưởng ban: Ông Nguyễn Trọng Long -  Chủ tịch UBND xã.
II. Các Phó Trưởng ban:
1.Bà Nguyễn Thị Duyên - Phó Chủ tịch UBND xã.
2.Ông Nguyễn Đức Hậu - Công chức địa chính - xây dựng - môi trường xã: 

Phó ban thường trực;
III. Các Uỷ viên gồm:
1. Ông Phạm Việt Hùng - Trưởng Công an xã;
2 Bà. Tạ Thị Mai Linh - Công chức tài chính – kế toán;



3. Ông Phạm Văn Ngân - Trưởng Đài truyền thanh xã;
4. Bà. Phạm Thị Duyên  - Văn phòng HĐND-UBND xã;
5. Ông Phạm Xuân Tư  - Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã;
6. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Công chức giao thông – NN;
7. Ông Nguyễn Chính Quế - Công chức LĐTB-XH;
8. Bà Đỗ Thị Hồng – Văn phòng Đảng ủy;
9. Bà. Nguyễn Thị Hoa – Trưởng ban thanh tra xã ;phó chủ nhiệm UBKT 
10. Ông Vũ Tuấn Dương – Chỉ huy trưởng quân sự xã; 
11. Nguyễn Đức Linh – Phó ban quân sự;
12. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng thôn Cam Lộ;
13. Bà Nguyễn Thị Lan – Chủ tịch hội NCT.
14. Ông Nguyễn Đức Việt – phụ trách trạm y tế xã;
* Mời các ông (bà) có tên sau tham gia uỷ viên Ban thực hiện giải tỏa.
1. Ông Nguyễn Tuấn Hiệu – Phó chủ tịch HĐND;
2. Ông Nguyễn Đắc Khải – Chủ tịch UBMTTQ xã;
3. Ông Nguyễn Bá Phong  - Chủ tịch Hội nông dân xã;
4. Bà Vũ Thị Huyền  - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã;
5. Ông Nguyễn Trọng Duy  - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã;
6. Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Bí thư xã đoàn;
Điều 2. Ban thực hiện giải tỏa , di dời tài sản trên đất có nhiệm vụ sau:
1. Vận động, thuyết phục, đối thoại với những hộ có tài sản nằm trên đất do 

UBND xã quản lý , chủ trì lập phương án giải tỏa và dự toán kinh phí cho hoạt 
động giải tỏa trình UBND xã phê duyệt; thực hiện giải tỏa theo phương án đã được 
phê duyệt.

2. Có quyền buộc những hộ  và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất 
giải tỏa, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất giải tỏa. Nếu không thực hiện thì Ban 
thực hiện giải tỏa có trách nhiệm di chuyển người và những người có liên quan 
cùng tài sản ra khỏi khu đất giải tỏa.

Trường hợp những hộ bị  giải tỏa từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện giải 
tỏa phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp 
luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

3. Có quyền được thành lập các Tiểu ban và trưng dụng cán bộ để giúp cho 
Ban thực hiện giải tỏa tổ chức thực hiện phương án giải tỏa và yêu cầu cơ quan, tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Ban thực hiện giải 
tỏa thực hiện việc giải tỏa.



 Ban thực hiện giải tỏa được sử dụng con dấu của UBND xã đối với các văn 
bản do Trưởng ban ký, và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND xã, các ban, ngành liên quan và các ông 
(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- các ban, ngành liên quan của huyện;
- TT. Đảng  uỷ;
- TT. HĐND xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Long
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