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BÁO CÁO 

Kết quả xử lý các sai phạm trong giao đất, cho thuê đất  

trái thẩm quyền trên địa bàn                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thị xã về yêu cầu báo cáo kết quả 

xử lý sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền. Sau khi soát xét 

lại việc thực hiện kiểm tra, xử lý sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất trái 

thẩm quyền tại địa bàn, UBND phường Nam Hồng báo cáo như sau:  

I. Về tổ chức thực hiện: 

Ủy ban nhân dân phường đã tập trung phối hợp với các Phòng chuyên 

môn của UBND thị xã, Tổ công tác giải quyết tồn đọng của UBND thị xã để tập 

trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong việc giao đất, cho thuê đất trái 

thẩm quyền. 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kết luận thanh 

tra và phương hướng giải quyết của UBND thị xã. 

 II. Kết quả xử lý về đất, tài chính: 

 2.1. Đối với việc cho thuê đất công ích: 

 Sau kết quả thanh tra và thông báo số 303/TB-STNMT ngày 02/8/2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn bản số 1100/UBND-TNMT ngày 

11/8/2021 của UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND phường Nam Hồng đã thực hiện 

chấm dứt hợp đồng với tất cả các hộ gia đình, cá nhân có thuê đất công ích trên 

địa bàn phường. 

 Riêng với phần tài sản trên đất của các hộ sử dụng đất công ích, UBND 

phường đang tập trung làm việc với từng hộ gia đình để thực hiện các nội dung 

theo Văn bản số 3685/UBND-NL2 ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc điều tra, rà soát, phê duyệt quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công 

ích, văn bản số 2267/STNMT-ĐĐ1 ngày 29/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc báo cáo, đánh giá kết quả kiểm tra việc điều tra, rà soát phê duyệt 

quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và văn bản số 1124/UBND-

TNMT, ngày 25/7/2022 của UBND thị xã về việc triển khai thực hiện chỉ đạo 

của UBND tỉnh về việc quản lý và sử dụng đất công ích trên địa bàn. 

 Sau khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng sạch, sẽ trình UBND thị xã 

xác định giá đất và thuê Đơn vị tư vấn tổ chức đấu giá việc sử dụng đất công ích 

đối với các vị trí phù hợp với định hướng phát triển KTXH của địa phương đúng 

theo quy định của pháp luật. 

 2.2. Đối với các trường hợp giao đất trái thẩm quyền: 

 UBND phường đã phối hợp với VP đăng ký đất đai tổ chức đo đạc hiện 

trạng sử dụng đất cho các trường hợp, làm việc với Phòng QLĐT thị xã để khai 

thác hồ sơ quy hoạch qua các thời kỳ, tổ chức lấy ý kiến khu dân cư, hướng dẫn  
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lập hồ sơ xin cấp GCNQSD đất cho 18 trường hợp. 

 Hiện nay, UBND phường đang tập trung phối hợp với Tổ công tác giải 

quyết tồn đọng của UBND thị xã (được thành lập theo Quyết định 917/QĐ-

UBND ngày 27/5/2021 của UBND thị xã về thành lập tổ giải quyết các vụ việc 

tồn đọng,vướng mắc thuộc thẩm quyền cấp phường, xã) để rà soát, xem xét các 

trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện để xử lý dứt điểm vụ việc. 

 Chi tiết có biểu 01 kèm theo 

 2.3. Về xử lý trách nhiệm 

Để dẫn đến việc cho thuê quỹ đất công ích không đúng mục đích trước hết 

thuộc về Ban thường vụ Đảng ủy phường Nam Hồng và tập thể UBND phường 

Nam Hồng nhiệm kỳ 2000-2002; 2002-204; 2005-2010; 2010-2015;2015-2020; 

Công chức Địa chính - Xây dựng qua các thời kỳ. 

Việc xử lý sai phạm: Đảng ủy, UBND phường đã nghiêm túc kiểm điểm 

và   làm rõ về các sai phạm nói trên đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực 

hiện việc thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất công ích sai mục đích sử dụng, trái 

thẩm quyền.  

Riêng đối với một số thành phần cán bộ HTX nông nghiệp đã giao đất, 

thu tiền sử dụng đất trái thẩm quyền thời điểm năm 1991 - 1995 nay đều đã nghỉ 

công tác nên địa phương chưa thực hiện việc kiểm điểm. 

Cụ thể: Đã xử lý kiểm điểm 2 tập thể và 4 cá nhân có liên quan. 

Chi tiết có biểu 03 kèm theo. 

 III. Đánh giá và kiến nghị, đề xuất. 

 Việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền qua các thời kỳ là do sai sót 

của địa phương, do trong thời kỳ kinh tế khó khăn, đất đai lúc đó chưa có giá trị 

đồng thời với việc hiểu biết quy định pháp luật của cán bộ quản lý ở địa phương 

còn hạn chế nên đã xẩy ra sai phạm. Mục đích chính là để thu ngân sách, đầu tư 

hạ tầng và hoàn toàn không có tư lợi cá nhân. 

Hiện nay các cá nhân và tập thể có liên quan đều đã nghỉ hưu, thôi việc 

nên hình thức kỷ luật chủ yếu là kiểm điểm rút kinh nghiệm. 

Để xử lý dứt điểm các vướng mắc hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Đặc 

biệt liên quan tới đời sống của các hộ gia đình đang trực tiếp sản xuất nông 

nghiệp trên đất công ích và các gia đình đã có công trình nhà ở trên đất giao trái 

thẩm quyền. Chính vì vậy, kính mong các cấp ngành nghiên cứu, hướng dẫn địa 

phương cách thức giải quyết, có phương án xử lý phù hợp nhất để vừa đảm bảo 

phù hợp theo quy định của pháp luật và đảm bảo đời sống của người dân./. 
 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi; 

- Phòng TN&MT thị xã; 

- Lưu: VT.                   
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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