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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ giúp việc kiểm tra, đánh giá  
năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

 

Nghị định số 118/2014/NĐ-Cp ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp 
xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về 

tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc 
doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và 

các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; 

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về 
tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc 

doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và 
các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng; 

Căn cứ Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về việc 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ-TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục 
sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, 

lâm nghiệp, 

Căn cứ Thông báo số 323/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tình hình quản lýsử dụng 

đất; giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty 
Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 17/TTr-
KL, ngày 21 tháng 7 năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, đánh giá về năng 
lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm các 

thành phần như sau: 

1. Ông Vũ Văn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Trưởng 

đoàn; 
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2. Ông Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Phó 
Trưởng đoàn; 

3. Các thành viên gồm: 

(1) Bà Phùng Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
Thành viên; 

(2) Ông Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đình Lập: Thành 
viên; 

(3) Ông Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình: Thành 
viên; 

(4)  Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc: Thành 
viên; 

(5) Bà Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng: Thành 
viên: Thành viên; 

(6)  Ông Đặng Quốc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn: 
Thành viên; 

(7) Ông Bế Văn Sự, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 
Tràng Định: Thành viên. 

Điều 2. Thành lập tổ giúp việc đoàn kiểm tra  ngành kiểm tra, đánh giá về 
năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

1. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm: Tổ 

trưởng; 

2. Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó trưởng phòng, phòng Thanh tra, pháp 

chế, Chi cục Kiểm lâm: Thành viên; 

3. Bà Nông Thùy Nhung, Kiểm lâm viên phòng Thanh tra, pháp chế, Chi 

cục Kiểm lâm: Thành viên; 

4. Ông Đàm Văn Tuệ, Chuyên viên phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên 

và Môi trường: Thành viên; 

5. Ông Chu Cao Cường, Chuyên viên phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân 

sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thành viên; 

6. Ông Nguyễn Tiến Hiệp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Đình Lập: Thành viên; 

7. Ông Vy Khánh Luân, Viên chức phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên 
và Môi trường: Thành viên; 

8. Ông Tô Bách, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện Lộc Bình: Thành viên; 

9. Bà Đào Thị Minh Thu, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn huyện Cao Lộc: Thành viên; 



 
3 

 

 

10. Ông Cao Văn Hòa, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 
Hữu Lũng: Thành viên. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành và Tổ giúp việc. 

1. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành 

 Xây dựng, thông báo Kế hoạch kiểm tra tới các Công ty Lâm nghiệp; 

thực hiện kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty 
Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá về 

năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề 
xuất UBND tỉnh hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc; báo cáo UBND tỉnh 

đảm bảo thời gian quy định. 

2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc. 

- Tổ giúp việc Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm tham mưu thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành; chủ động nắm bắt 
thông tin, diễn biến quá trình kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu quả hoạt động 

của các Công ty Lâm nghiệp để báo cáo Đoàn kiêm tra liên ngành, tham mưu 
cho Đoàn kiểm tra liên ngành đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết. 

- Tổng hợp các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc, các thông tin liên 

quan đến quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra, tham mưu cho Đoàn kiêm tra liên 
ngành giải pháp tháo gỡ. 

Điều 4. Chế độ làm việc 

1. Thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành và Tổ giúp việc làm việc theo chế 
độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của Đoàn kiểm tra liên ngành và Tổ giúp việc do Tổ 
trưởng phân công. 

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT và các Thành viên có tên tại 

Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở: TN và MT, KH và ĐT; 
- UBND huyện các huyện Đình Lập, Lộc Bình, 
Cao Lộc, Hữu Lũng, Tràng Định và thành phố 
Lạng Sơn; 
- CPCPVPSở NN và PTNT,  
- Chi cục Kiểm lâm; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Lý Việt Hưng 
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