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BAO CÁO
Két qua thrc hin JJ an tang cirông xtr I vi phim ye quãn 1,
sü ding dat dai den nàm 2020, thirc hin trong nam 2018
Thrc hin Cong van sé 7450/UBND-NNTh ngày 0 7/1 2/20 18 cüa UBND
tinE Quâng Ngãi ye vic báo cáo ket qua thtrc hin Be an tang cumg xr 1 vi
pham ye quán 1, sir dcing dat dai giai don den närn 2020. UBND huyn MinE
Long xin báo cáo ket qua dã thuc hin trong nàm 2018 nhu sau:
1. TInh hInh ti chü'c, chi dao thu'c hiên d an:
Ngay sau khi hoàn thành thanh tra dt dai ti hai xã Long Son và Long
Mai; UBND huyn dã ban hành Quyet djnh so 1683/QD-UBND ngày
05/1 2/20 17 phê duyt Kê hoach thanh tra, kiêm tra näm 2018, dông thè'i chi dao
các phông ban lien quan tham mu'u UBND huyên xây dirng kê hoch thirc hin
theo tinh than chi do cüa TJBND tinh ti Kê hoch so 7084/KH- UBND ngày
07/1 2/2016 ye vic thirc hin Be an tang cung xir l vi phtm ye quãn 1, sir
diing dat dai trên dja bàn tinh Quáng Ngãi giai doan den näm 2020 theo Quyet
diinh so 1675/QD-TTg ngày 29/8/20 16 cüa Thu tuóng ChInh phü.
UBND huyên ban hành Quyt dnh s 175/QD-UBND ngày 30 tháng 3
nàm 2018 ye vic thành 1p Doàn thanh tra vic chap hánh pháp 1ut trong quân
1, sir diing dat dai và giái quyet thu tç[c hành chInh ye dat dai ti UBND 03 xã:
Long Môn, Thanh An và Long Hip. Boàn Thanh tra duçc thành 1p gôm có 06
thành vien, Chánh Thanh tra huyên lam tnrO'ng doàn; các thành viên là can b,
cong chiirc dai din Phông Nông nghiêp và phát trien nOng thôn, PhOng TN&MT
huyn, Van phông dang k dat dai tinE- Chi nhánh Minh Long.
Doàn Thanh tra xay dirng k hoch s 01/K}1I-DTr k hoch tin hành
Thanh tra và to chirc hçp 1p Bien bàn so 02/BB-DTTr phân cOng nEim v cho
các thành vien thirc hin nhiêm vçi Thanh tra theo ni dung cüa Kê hoach sO
70 84/KH- UBND ngày 0 7/12/2016 cüa UBND tinE Quâng NgAi ye viêc thuc
hin e an tang cung x1r l vi phm ye quân 1, sir dung dat dai tren dja bàn
tinE Quãng Ngãi giai don den näm 2020 theo Quyêt djnh so 1675/QD-TTg
ngày 29/8/2016 cña Thu tuó'ng ChInE phü.
Xây dirng d cuong gui UBND 03 xa: Long Môn, Thanh An và Long
Hip, yeu câu báo cáo tinE hInh quán 1, sü' ding diât dai tai dja phuong.
2. Thôi gian thirc hién, ni dung và kt qua Thanh tra vic quãn I, sfr
dung dat dai cüa UBND 03 xã: Long Môn, Thanh An và Long Hip.
2.1. Thô'i gian thijc hin:

- Doàn Thanh tra tin hành Thanh tra trrc tip ti UBND xä Long Mon tii
ngày 16/04/28 18 den ngày 28/04/20 18.
- Doàn Thanh tra tiên hành Thanh tra trirc tip ti UBND xã Long Hip tr
ngây 02/5/2018 dênngày 16/5/2018
- Doàn Thanh tra tin hành Thanh tra trrc tip tai UBND xã Thanh An tr
ngày 2 1/5/2018 den ngày 01/6/2018.
2.2. Ni dung Thanh tra, kiêm tra:
- Kim tra xem xét vic 1p và thrc hin Phuo'ng an giao dt theo Nghj
djnh 64/CP ngày 27/9/1993 cüa ChInh phü ye vic Ban hành quy djnh ye vic
giao dat nông nghip cho h gia dInE, Ca nhân sir dmg on djnh lâu dài vào m1ic
dIch sü diing dat Nông nghip (g9i tat là Ngh dnh 64/CP) dã dugc cap có thâm
quyên phê duyt;
- Tng din tIch dt nông nghip cña UBND x quàn l tii thñ dim thirc
hin Phuong an giao dat theo Ngh dnh 64/CP và tong din tIch dat nông nghip
cüa UBND xã hin dang quàn 1, sir dçing; quy mô, hmnh thirc bô trI dat cong ich
(bó trI tIp trung hay phán tan) và tmnh hInh sr dirng qu dat cong Ich cüa UBND
xA Long Môn, Thanh An và Long Hip.
- Kim tra di chiu s11 bin dung din tIch dt nông nghip do UBND xã
Long Môn, Thanh An và Long Hip quàn 1, sCi dyng cüa các näm qua so 1iu
kiêm ke cña các k> kiêm kê: nãm 2000,2005,2010,2014 và thông kê dat dai näm
2017; vic kê khai däng k qu dat cong Ich cüa xã trong ho so dja chInh, din
tIch dt cong Ich dâ b thu hôi do thrc hin các dir an dâu tu trên dja bàn xã tr
tnic den nay.
- Kim tra vic quàn l, sir diing qu5 dt cOng Ich và các loai dt khác cüa
UBND xA Long Môn, Thanh An và Long Hip theo sO lieu ho so và thirc trng;
vic thirc hin cho thuê qu5 dat cong Ich và vic thu, chi nguôn kinh phi thu
duçic tr qu5 dat cOng Ich; kiêm tra thrc trng din tich dat cOng ich và các dôi
tuçmg dang sir dçing dat cOng ich.
- Thanh tra vic quail i, sü drng din tIch dt phi nOng nghip do UBND
xã dang quàn 1, sir diing; vic 1p thu tyc k khai däng k cüa UBND xã Long
Môn, Thanh An và Long Hip và thirc trng sCi dçing dat (bao gOm: din tIch dat
trçi s& co' quan; din tIch dat các diem sinh hoat khu dan Cu, nhà van hóa, ch,
san vn dng,...), vic 1p quy hoch, kê hoch sü diing dat chua sir diving va cac
loi dat khác do co quan thâm quyên dã Co quyet dnh giao cho UBND xA quàn
1)T .
- Kim tra vic tham gia lap, diu chinE quy hoch, k hoch sü ding dt
hang nãm, cong khai quy hoch, kê hoch sr diing dat duçic duyt ti cap xã.
- \/iêc däng k, quàn 1 qu5 dat chua giao, chua cho thue su diing, dat do
Nhà nithc thu hôi.
- Kim tra tinE hinh cp nht, chinE 1 và quán 1 h so dja chinE.
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3. Kêt qua Thanh tra.
Hin nay, Doàn Thanh tra dang hoàn chinh k& 1un Thanh tra. Khi có kt
1un thanh tra, UBND huyn báo cáo ciii the ni dung két qua thirc hin Dê an
trong nám 2018. Tuynhiên, qua qua trInh thanh tra IJBND huyn báo cáo nhüiig
rnt dugc Va nhQ'ng ton ti, yêu kern can khäc phiic nhu sau:
3.1. Nhüng mt du'qc:
Qua cong tác thanh tra vic chp hành các quy dnh cüa pháp 1ut v quàn
1, sü ding dat trên da bàn huyn tai các xã: Long Môn, Thanh An và Long
Hip dã cho thây tInE hInh quàn 1 nhà nithc ye dat dai ti các dja phrnng trên
dà có chuyên biên tIch cic, tü'ng buâc di vào nê nêp, cii the:
- Cong tác cp GCNQSD dt trên dja bàn duçic các xà trin khai tuo'ng di
day dü, viêc kê khai däng k duçic thçrc hin trInh t11 thu tc theo quy djnh, hâu
het cac GCNQSD dat dà dugc cap trao cho ng11i sir ding dat.
- Cong tác thirc hin quy hotch, k hotch sir dirng dt dung quy djnh,
hang näm các xa dêu dàng k nhu câu sir diing dat dê dua vào kê hoch sir diing
dt hang näm cap huyn; thc hin cong khai kê hoch si:r diing dat tai trçi sâ
UBND xã.
- Cap rihat, chinh 1 h so' da chInh tuo'ng d& dy dü kjp thi.
3.2. V nhftng yu kern: Ngoài nhu'ng mt dt duçic thI có nh&ng tn tai,
yêu kern nhu sau:
- Vic quân 1, si.r ding qu dt cong Ich cüa UBND xA vn con bt cap,
chua diàm bào vci quy djnh cüa pháp 1ut dat dai. Trong qua trInh quàn 1 dat dai
dugc phân cap theo quy dnh cüa Lut Dat dai, UBND xä quàn 1, sü dyng qu
dat cong Ich và các 1oi dat chua sir diing khác không tOt; chua thithng xuyên
kiêm tra, theo dOi biên dng dat cOng ich, dat chua sü' dçing; do vy trong thông
kê, kiêm kê näm 2010 cô the hin dat cong Ich nhixng thixc tê dat do ngt.thi dan
sir dting dã lâu và duçic cap Giây chirng nhn quyên sir diing dat theo quy djnh.
- UBND xã chua thc hin dy dti trách nEim cüa mInE vthrc hin
dang k dat dai và kê khai cap giây chimg nhn quyên sir diing dat dOi vri din
tich dat phi nOng nghip do UBND xâ quán 1, sir diing dung theo quy djnE cüa
pháp 1ut dat dai, UBND các xã chua 1p day dü hO so' kê khai dang k cap giây
chiimg nhn quyên sü diing dat dôi iâi din tIch dat thuc din ke khai, cap giay
chü'ng nhn.
- COng chirc EDja chinE chiia thirc hin dung trách nhim cüa minh trong
viêc thuc hiên cap nEat, chinE ly ban sao tai lieu do dac dia chinE, so dia chinE,
sO miic ke dat dai dang quán 1 dê sir diving phic vii cho yêu câu quàn 1 dat dai
& dja phuong dung theo quy djnE ti Thông tu sO 24/2014/TT-BTNMT ngày
19/5/2014 cUa BQ Tài nguyen Va Môi truO'ng quy djnh v h so dja chinh.
- Chua có bin pháp ngän chin, xü 1 theo quy djnh di vi các truO'ng
hçTp 1n, chim dat rthà nithc cho thuê ti xã Long MOn, xay drng nEà & trái
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phép trên dt nông nghip, xay drng nhà sai quy hoach nhixng vn không bi.
kiêm tra xir 1 các hành vi vi phm pháp 1ut dat dai.
4. Nhü'ng khó khãn vu&ng mac.
Trong näm 2018, trên da bàn huyn có nhiu vic cn phài thirc hin nhu
giài phóng mt bang các cong trInh tr9ng diem; triên khai thirc hin cong tác do
dc cap Giây chiirng nhn quyên siir ding dat lam nghip. Mt khác, dja hinh mt
so xä dirge thanh tra giáp ranh vói các huyn lan can, khó khàn cho cong tác xác
dnh din tIch dat can phãi kiêm tra lam rO nên ành hu&ng den cong tác to chirc,
triên khai thirc hin vic thanh tra chap hành pháp 1ut trong quân 1, sir diing
dat dai theo ni dung cña Dê an.
Day là näm thur 2, huyn Minh Long thirc hin thanh tra cOng tác quân 1
nhà nuc ye dat dai ma tp trung thanh tra vic thçrc hin quân 1, sir ding dat
theo Nghj dnh 64/CP ngày 27/9/1993 cüa ChInE phü ye vic ban hành bàn quy
djnh ye giao dat nOng nghip cho h gia dInE, cá nhân sir dçrng on dnh lâu dài
vào mic dich san xuât nông nghip. Qua trInh thirc hin, do 1uu trO ho so và van
bàn chi do thè'i diem do khó thu thp dê nghiên cu, nên không tránh khOi sir
lñng t(ing trong chuyên mon nghip vii.
Trên day là Báo cáo kt qua thirc hin Dê an tang cthng quân 1, sir ding
dat dai den näm 2020, thirc hin trong näm 2018 trên da bàn huyn./.
Noi n/ian:
- Sà TN&MT tinh;
- CT, các PCT;
- Thanh tra huyên;
- PhOng TN-MT huyn;
- VP: C, PCVP;
-Lu'uVT.
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