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Minh Long, ngày 04 tháng 01 nàm 2019

THÔNG BAO KET LUAN
Thanh tra vic chp hành pháp lut trong quin l, sir dyng dt
vi giãi quyêt thu tue hành chInh ye dat dai ti
UBND 3 xã Long Môn, Thanh An và Long Hip"
Ngây 11 tháng 12 näm 2018, Chñ tjch Uy ban nhân dan huyn ban hânh
Kêt 1un thanh tra so 37/KL-UBND ye vic chap hành pháp 1ut trong quán 1,
sfr ding dat và giâi quyêt thu tiic hành chInh ye dat diai t?i UBND 3 xä Long
Môn, Thanh An vâ Long Hip.
Can ct'r Diu 39 Lut Thanh tra s 56/2 010/QH12 ngày 01/7/2010; Diu
46 Nghj cljnh 86/20 1 1/ND-CP ngày 29/11/2011 cüa ChInh phü ye hirorig dan
thirc hin Lut Thanh tra; Chánh Thanh tra huyn Minh Long thông báo Kêt 1un
thanh tra nhis sau:
1. Ni dung thanh tra
Thanh tra vic chip hành pháp 1ut trong quán 1, sir ding dt và giái
quyt thu tic hânh chInh ye dat dai ti UBND 3 xa Long Môn, Thanh An và
Long Hip.
2. Ni dung Kêt lun thanh tra
2.1. IJu dim:

g4 ,

- Qua thai tra viçc chap hanh phap Iut trong quan ly, su dung dat va
quyêt thñ tiic hành chinh ti UBND 3 xa Long Môn, Thanh An vâ Long Hi'
Doán thanh tra chua phát hin Chfi tjch UBND xã, cong chcrc dja chInh xâ có
dâu hiêu lam diing chrc vi, quyên htn va nhim vii ducc giao dé xáy sai phm.
Cong tác giãi quyêt k]aiêu nti, to cáo, kiên nghj, phãn ánh trong linh virc dat dai
lien quan dtrçc UBND 03 xã quan tam, chi do kjp thai.
- Chü tjch UBND 03 xã vá cong chü'c dja chInh xä dã chü dng, tIch circ
dê thiic hin cOng tác quán l, sü' dng dat va giái quyêt thu tçic hânh chInh ye
dat dai.
2.2. Ben cnh u'u dim da dat du'o'c, Chu tch UBND xã vâ cOng chute da
chInh qua các thô'i ki con nhtng khuyêt diem sau
- Chü tich UBND xã, Cong chuc dja chInh và các b phn có lien quan
thiu sr du tu' nghiên ciu các van ban quy phm pháp 1ut dé vn ding cho vic
thii'c thi pháp 1ut ye quán 1, sfr dung dt dai. Con chu quan, thiêu trách nhirn
dn den vic vi phm trong quân l, sur ding dat trong nhiêu nàm qua nhung

không duoc kim tra, xir 1 chn chinh kjp thii. Cong tác luu tri±, cp nht, quán
i ho sa chi.ra &rcic chü tryng, quan tam.
- Näng hrc cüa cOng chüc dja chInh con hn ché nên trong cong tác tham
mini cho lãnh dto thirc hin vic quãn 1, sir diing dat dai trên dja bàn xã con xáy
ra sai phm. Nhn th(rc ye chinh sách pháp 1ut ye dat dai cüa ngui thuê dat
cOng Ich và nhân dan con hn chê, chua diây dñ dn den các sai phm trong quán
l, sir ding dat dai dã nêu trong kêt lun nay.
- Trong qua trInh cOng tác, con tu' tuôig nê nang, né tránh, di boa vi qul
cüa mt s can b, cOng chirc có trách nhim nên dn den tInh tring cong tác
quân l dat dai trên dja bàn xây ra sai phm, dc bit là sai phm vic quàn 1, si1r
diing dat cOngIch, sü diing dat sai mvc dIch. COng tác chi do, xir 1' khOng kjp
thi, trit dê dan den coi thuO'ng pháp lut cña mt sO cá nhân.
3. Bin pháp khc phic sai phm
3.1. Phông Tài nguyen và Mói tru'ông huyçn to' chi'c thy'c hiçn nhImg ni
dung sau:
Tham mu'u cho UBND huyn ban hành Quyêt djnh thu hi diên tich cho
Dinh Van Thành thuê và din tIch dã cap GCNQSD dat Ong Lê Quang Dinh,
dông thO'i có phuo'ng an sir diing din tich nay hcrp l.
3.2. C1n t/ch UBND xa Long MOn, Thanh An, Long Hip
Thirc hin dày dü nhim vi du'cc nêu ti Khoàn 2, Chi thi s 09/CTUBND ngày 19/4/2018 cüa UBND tinh Quãng Ngãi ye tang cuO'ng quán 1 dt
Cong ich và các 1oi dat nông nghip khác do UBND cap xã quãn I, sü dçing
trên dja bàn tinh Quáng Ngãi.
Chi do b phn Cong chirc da chInh xã kim tra, rà soát toàn b h so
biên dng dat dai kê tr ngày 01/7/2014 (giao dat, cho thuê dat, cap GGNQSD
dat, thu hOi dat, chuyên rniic dlch th c4ing dat, the chap, tách thili'a, hop tln'w,
tgng cho, chuyén nhu'crng...) de thirc hin cOng tác cp nht, chinh 1', bO sung
day dü vào hO so dja chInh theo quy djnh (Dié'u 25 ThOng tzt so 24/2014/TTBTNMTngày 19/5/2014 cia Bç5 Tài nguyen và MOi tru'&ng quy djnh ye ho so' da
chmnh)
Quan tarn du tu co s& vt cht, trang thit bj d dam bâo các diu kin
cho vic bâo quân hO so da chInh thuc thârn quyên quân l' cüa dja phuong
theo phân cap.
Chi do cOng chi.rc dja chInh xä thu'O'ng xuyên nghiên ciru tài 1iu (1ut,các
quy dnh, thông tu, hu'ó'ng dan), h9c hOi kinh nghirn các dja phuong kihác de
nang cao trInh d, näng 1irc trong cOng thác tham mini cho Chñ tch UBND xã
trong cong tác quân 1' dat dai, nhât là thuO'ng xuyên kiêm tra da bàn dê kjp thO'i
phát hin nhng vi phm ye chuyên m1ic dIch sir dçing dat, cuog quyêt xir 1 dOi
vó'i nhüng tru'O'ng hçp xây dirng trái quy hoch, ke hoch sü' dçing dat.
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Thirc hin dydü trách nhiêrn xác dinh nhu cu, däng k nhu cu sir diing
dat trong vic 1p diêu chinh quy hoch, ké hoich sfr diing dat cp huyn theo
quy djnh ti khoãn 3 Diêu 7 Nghj dnh so 43; Diêu 67 cüa Thông tu s
29/2 014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cüa B Tài nguyen và Môi trixng quy
djnh chi tiêt vic lip, diêu chinh quy hoach, k hoach s1r diing dtt.
Khn trirong lam thu tic hoàn thin h sc cp GCNQSD dt di vi các
loi dat phi nông nghip thuc din UBND xã phãi kê khai dàng k.
Du'a nhóm dt chua sü diing vào Quy hoch, K hoch sir diing dt d co
quan có thâm quyên phê duyt vâ khuyen khIch to chirc, h gia dInh, cá nhân
dâu tu.
Phi hpp Phông Giáo diic vâ Dào tto huyn, Ban giám hiu cac tnrmg
tiên hànhvic kiêm tra, do dc din tIch các diem trung không si:r diing trên dja
bàn xã dé 1p phuong an s1r ding dat trInh cap có thârn quyên xü l theo quy
djnh dông th?i 1p kiên quyêt xü l các tnrmg hçip lan chiêm dat giáo diic cüa
các ho dan.
a. C/ia tjc/i UBND xt Long Mon
Quãn 1, báo v tt qu dt chua giao t?i Trung tam cim xã d giao dt Co
thu tiên sfr ding cho nguii dan theo quy djnh.
Kiên quyt xfr l hành vi vi phm c1ta hOng Nguyn Thanh TInh; tin
hành xü l vi phm hành chInh dôi vói hành vi lan, chiêrn hành lang giao thông
dôi vói h ông Phm Tam.
b. Chá tjch UBND xã Than/i An
Tiên hânh 1p k hoch do dc din tIch dt ô', và có phuang an cp
GCNQSD dat cho các h trên dja bàn thôn Go Rc dã sfr dçrng dat a nhung chua
ducc kê khai däng k cap GCNQSD dat.
c. Cliü tjch UBND xã Long Hip
Tiên hânh xfr pht vi phrn hành chInh và thirc hin các bin pháp khc
phiic hu qua dOi vói hành vi sr dirng dat sai m1ic dich cüa h ông Lê Thai M,
h bâ L Thj Ng9c Anh, h ông Trn Dirc COng; lan chiêrn dat trái pháp lut cña
h ông Do Hông Sáu. Ban hành Quyêtdjnh bin pháp khäc phiic hu quádôi vai
hành vi vi phrn lan chiêrn dat sOng suOi, dat giao thông cüa h Ong Nguyen lien
Thành.
Lien h vó'i Van phông däng k' dt dai tinh Quâng Ngãi d hoàn chinh thñ
tc, h so' cp GCNQSD dat dOi vó'i dat Quôc phông ('hin xáy dy'ng try sâ Ban
clii huy quán sy'xâ,); dat An ninh (hin xáy dnig Try so' Cong an xà, nhung chua
dime cap GCNQSD dat.
4. Xern xét xfr 1 trách nhiêm:
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4.1. Phông Tài nguyen và Môi tnr&ng huyn to chirc kiêm diem lam rô trách
nhirn cña Trung phông và cong chirc lien quan dê ra bin pháp khäc phiic.
4.2. T chirc kim dim lam rô trách nhiêm cüa Chü tjch UBND xãLong
Môn, Thanh An, Long Hip, Phó chü tjch UBND xã phii trách cong tác dat dai,
cOng chirc dja chInh lien quan ye nhng sai phm dã nêu trong Kêt 1un thanh
tra, có bin pháp xfr l c the trách nhim cüa trng h?n chê, khuyêt diem theo
dñng quy djnh ciia Dãng và pháp lust cüa Nhà nrnc ye ché d trách nhim theo
quy dnh tti Nghj djnh sO 34/20 1 1/ND-CP ngây 17/5/2011 cüa ChinE phü Quy
djnh v xi1r 12 k 1ut dôi vói cong chirc.
Sau 30 ngày kê t1r ngày nhn duçic Kêt 1un thanh tra. Thu trurng Co quan
don vi lien quan, Chü tjch UBND 03 xã Long Môn, Thanh An, Long Hip phãi
báo cáo kêt qua thirc hin Kêt 1un, các bin pháp dã xir 1 bang van bàn cho
Chü tjch UBND huyn Minh Long (Vê Thanh ti-a huyn) tong hçip báo cáo theo
quy djnh.
Trên day là Thông báo Kêt lun thanh tra chp hành pháp 1ut trong quàn
l, sir dung dat và giãi quyét thñ tiic hành chInh ye dt dai ti UBND 3 xâ Long
Môn, Thanh An và Long Hip.

AT0'! iilzâ,z:

- UBND huyên;
- Van phông (dang cong thông tin);
- Lu'u Ho sa thanh tra; VT.

4

