
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn đất đai  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013; 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 Quyết định số 37/ 2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 Quyết 

định ban hành quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Công chức Địa chính – Xây dựng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng tư vấn đất đai xã Kỳ Bắc, gồm các ông bà sau: 

1. Ông: Nguyễn Đình Tương, CT – UBND xã - CT – Hội đồng; 

2. Ông: Phan Chí Nguyện,  PCT – UBND xã     - PCT – HĐ TT; 

3. Ông: Phạm Đình Tùng,  PCT – UBND xã   - PCT – Hội đồng; 

4. Bà: Bùi Thị Hạnh,  CT. UBMTTQ xã   - Thành  viên; 

5. Ông: Võ Đình Tình,  PCT – HĐND xã - Thành  viên; 

6. Ông: Nguyễn Lê Khánh Cường,  Trưởng Công an xã - Thành  viên; 

7. Ông: Hoàng Anh Hoạt,  CH T BCHQS xã - Thành  viên; 

8. Ông: Lại Thành Vinh,  Bí thư Đoàn xã - Thành  viên; 

9. Bà: Ngô Thị Hạnh,  CT. Hội LHPN xã - Thành  viên; 

10. Bà: Võ Thị Như Hoa, CT. Hội Nông dân - Thành  viên; 

11. Ông: Nguyễn Thừa Minh, CT. Hội CCB - Thành  viên; 

12. Ông: Nguyễn Thanh Lam ,Địa chính XD - Thành  viên; 

13. Ông: Hoàng Quốc Văn, Địa chính XD - Thành  viên; 

14. Bà: Lê Thị Kiên Giang, Kế toán – Tài chính - Thành  viên; 

15. Bà: Nguyễn Thị Nậm, Tư pháp – Hộ tịch - Thành  viên; 

16. Bà: Nguyễn Thị Trà My, Văn hóa – Xã hội - Thành  viên; 

17. Bà: Nguyễn Thị Vân, Văn phòng HĐND -UBND - Thành  viên – Thư ký. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn đất đai: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ BẮC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:118/QĐ - UBND          Kỳ Bắc, ngày 24 tháng 05 năm 2022 



- Hội đồng có trách nhiệm xét để xác định quyền sử dụng đất hợp pháp của từng 

chủ sử dụng đất trên từng thửa đất khi đăng ký đất ban đầu. Nội dung xét cụ thể là: Xác 

định rõ nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng, những biến động phát sinh trong quá 

trình sử dụng; Xác định hiện trạng sử dụng về các mặt: mục đích sử dụng, ranh giới sử 

dụng, tình trạng tranh chấp và một số đặc điểm đặc biệt khác.   

- Hội đồng có trách nhiệm xác định rõ nguồn gốc những trường hợp sử dụng ổn 

định trước ngày 18/12/1980 để xét công nhận đất ở. 

- Hội đồng có trách nhiệm giải quyết những vướng mắc, khiếu kiện, tranh chấp 

liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

- Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND xã để thực hiện các nhiệm vụ của 

Hội đồng. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng có quyền điều động cán bộ, công chức 

thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện nhiệm vụ. 

- Kinh phí hoạt động: Ban tài chính ngân sách xã, tính toán, tham mưu UBND xã 

cấp kinh phí cho hoạt động của Hội đồng đảm bảo chế độ theo quy định hiện hành. 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế cho Quyết định số 

66/QĐ-UBND ngày 25/03/2022. 

Văn phòng HĐND - UBND, Các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan và các 

ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  Nơi nhận 

  - Như điều 3; 

  - UBND huyện Kỳ Anh; 

  - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

  - TT Đảng ủy, HĐND xã, UBND, UBMTTQ xã; 

  - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

  - Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đình Tương 
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