
                    ỦY BAN NHÂN DÂN 

                    HUYỆN DẦU TIẾNG 
     

                     Số:         /QĐ-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  
 

         Dầu Tiếng, ngày         tháng        năm 2019 

                              

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành  

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản  

đối với ông Hồ Văn Thông 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-XPVPHC ngày 17/8/2017 của UBND 

tỉnh Bình Dương về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản 

đối với ông Hồ Văn Thông; 

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-CCXP ngày 17/01/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Dương về việc cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng 

với số tiền phạt đối với ông Hồ Văn Thông 

Xét Tờ trình số 335/TTr-PTNMT ngày 17/5/2019 của Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Nay thành lập Tổ cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng 

với số tiền phạt để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực khoáng sản đối với ông Hồ Văn Thông (gọi tắt là Tổ cưỡng chế); gồm các 

Ông (Bà) có tên và giữ chức vụ như sau: 

1. Ông Dương Văn Phương – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Tổ trưởng; 

2. Ông Lý Thanh Hùng – Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tổ phó 

Thường trực; 

3. Ông Trần Khắc Quân – Chánh Thanh tra huyện: Tổ phó; 

4. Bà Đặng Thị An – Trưởng phòng Tư pháp: Tổ viên;  

5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện; Tổ viên; 

6. Ông Đỗ Minh Quân – Phó Phòng Quản lý Đô thị: Tổ viên; 

 7. Ông Đinh Minh Tâm – Phó Chủ tịch UBND xã Định Thành: Tổ viên; 

8. Bà Nguyễn Thị Yến Nhi – Chuyên viên VP. HĐND-UBND huyện: Tổ 

viên; 

9. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi 

trường: Tổ viên – Thư ký; 



* Mời các đồng chí có tên sau tham gia vào Tổ cưởng chế để thực hiện tư 

vấn, hỗ trợ pháp lý cho Tổ cưỡng chế: 

1. Ông Lê Bá Thành – Phó Trưởng Công an huyện. 

2. Ông Đỗ Tấn Quốc – Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án huyện. 

Điều 2. Tổ cưỡng chế có trách nhiệm và quyền hạn như sau: 

- Tổ chức cưỡng chế kê biên tài có giá trị tương ứng với số tiền phạt để thi 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với 

Hồ Văn Thông theo Quyết định số 142/QĐ-CCXP ngày 17/01/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật. 

- Trong quá trình thực hiện cưỡng chế kê biên tài sản, Tổ cưỡng chế được 

sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ và được trưng 

dụng lực lượng Cán bộ của các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc Huyện và 

Ủy ban nhân dân xã Định Thành tham gia vào công tác giúp việc trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế kê biên tài sản. 

- Thời gian tiến hành kê biên tài sản cưỡng chế với thời gian theo quy 

định từ 08 giờ sáng đến 17 giờ theo khoản 1, điều 22 Nghị định số 

166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. 

- Tổ cưỡng chế tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện; 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
 -CT, PCT.KT; 
-Như Điều 3;  

-LĐVP, N; 

-Lưu VT.                                                         

                CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 


