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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 691 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ
hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đ t đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 c a Th tướng Chính ph
về vi c kiểm kê đ t đai và lập bản đồ hi n trạng sử dụng đ t năm 2019 ;
Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 c a Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đ t đai
và xây dựng bản đồ hi n trạng sử dụng đ t;
Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 c a UBND tỉnh
về vi c thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đ t đai và lập bản đồ hi n trạng sử dụng
đ t năm 2019 c a tỉnh Quảng Ngãi ;
Xét đề nghị c a Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số
3951/TTr-STNMT ngày 29/8/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điề 1 Bổ sung lãnh đạo Sở Xây dựng làm thành viên Ban Chỉ đạo
kiểm kê đ t đai và lập bản đồ hi n trạng sử dụng đ t năm 2019 c a tỉnh Quảng
Ngãi được thành lập theo Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 c a
UBND tỉnh.
Điề 2 Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhi m thực hi n các nhi m vụ
được qui định tại Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 c a UBND
tỉnh.
Điề 3 Quyết định này có hi u lực thi hành kể từ ngày ký.
Điề 4 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng:
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Th trưởng
các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ch tịch UBND các huy n, thành phố và

các tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách nhi m thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(lnphong363).
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