
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 
Số:78/QĐ- UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kỳ Phong, ngày 20 tháng 5 năm 2022 

    ơ 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn xét cấp giấy chứng nhận 

 quyền sử dụng đất xã Kỳ Phong 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  

    Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

          Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013 và Nghị định 01/2017 ngày 06/01/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật đất đai; Nghị định 

43/2014/NĐ – CP;  

 Căn cứ Quyết định số 57/2017 ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh và Hướng 

dẫn số 199/STNMT - ĐKTK ngày 17/02/2012 của sở tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Hà Tĩnh; Quyết định số 37/2020/QĐ - UBND tỉnh ngày 01/12/2020 của UBND 

tỉnh; 

 Căn cứ Quyết định số 889/QĐ - UBND ngày 16/5/2012 của UBND huyện Kỳ 

Anh về việc phê duyệt đồ án XDNTM xã Kỳ Phong giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết 

định số 143/QĐ - UBND ngày 14/01/2019 của UBND huyện Kỳ Anh về phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch NTM xã Kỳ Phong; 

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng Thống kê, công chức Địa chính xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng tư vấn xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

trên địa bàn xã Kỳ Phong gồm các ông, bà có tên sau:  

1. Ông Võ Tiến Sửu, Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND xã - Phó CT Hội đồng; 

3. Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã - Thành viên; 

4. Bà Trần Thị Thanh Hải, Chủ tịch UBMTTQ xã - Thành viên; 

5. Ông Nguyễn Hữu Tùng, Trưởng Công an xã - Thành viên; 

6. Ông Bùi Văn Bảo, Chỉ huy trưởng Quân sự xã - Thành viên; 

7. Ông Nguyễn Trí Tân, Bí thư Đoàn Thanh niên xã - Thành viên; 

8. Ông Võ Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã - Thành viên; 

9. Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hội Phụ LHPN xã - Thành viên; 

10.  Bà Võ Thị Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã - Thành viên; 

11.  Ông Nguyễn Xuân Tào, Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã - Thành viên; 

12.  Bà Nguyễn Thị Quý, Công chức Địa chính xã - Thành viên; 

13.  Ông Bùi Văn Chiến, Công chức Địa chính – xây dựng - Thành viên; 



14.  Ông Lê Văn Lưu, Công chức Tài chính – Kế toán - Thành viên; 

15.  Bà Nguyễn Thị Hảo, Công chức Văn phòng – Thống kê - Thành viên; 

16.  Các Ông (bà) thôn Trưởng các thôn - Thành viên; 

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn: 

- Hội đồng tư vấn có trách nhiệm xét duyệt nguồn gốc, đối tượng, đề nghị cấp 

đất, chuyển nhượng dất cho tổ chức, cá nhân; xác nhận tính hợp pháp về quyền sử 

dụng đất đối với thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra việc 

ký đơn của người xin cấp giấy chứng nhận, các thông tin có liên quan đến thửa đất, 

tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai; sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan 

đã được xét duyệt; nguồn gốc đất.  

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm 

về kết quả xét duyệt và công khai theo quy định. 

- Xử lý các đơn thư, kiến nghị, vụ việc tranh chấp, lấn chiếm về lĩnh vực đất đai 

trên địa bàn toàn xã. 

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

145/QĐ - UBND ngày 01/10/2021 của UBND xã. 

Văn phòng UBND, Địa chính, các ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên 

tại Điều 1 căn cứ Quyết định này thi hành./. 
 

 Nơi nhận:                                                                           

- UBND huyện;                                                                                                      

- Phòng TN&MT huyện;                         Để bc 

- TTr Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ xã; 

- Chủ tịch, PCT - UBND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể cấp xã; 

- Cấp uỷ - BCH các thôn; 

- Như điều 3; 

 - Lưu: VP./.                                                                                                                                                                                                   

Gửi văn giấy và điện tử. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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