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THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA 

V/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai 

tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường 

 

Ngày 24/6/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kết 

luận thanh tra số 1873/KL-STNMT kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật 

đất đai tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường. 

Căn cứ Điều 39 của Luật Thanh tra năm 2010; Điều 46 của Nghị định số 

86/202011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo 

công khai nội dung Kết luận thanh tra: 

A. NỘI DUNG THANH TRA: 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân 

Trường. 

B. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 

I. KẾT LUẬN 

1. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch giao đất cho nhân dân làm nhà ở: 

Từ năm 2013 đến 31/8/2018, căn cứ quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử 

dụng đất được phê duyệt, UBND xã Xuân Ninh đã lập hồ sơ xin giao đất cho 

nhân dân làm nhà ở theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất làm 4 đợt (năm 

2013, 2014, 2017 và 2018), với tổng số lô đất đưa ra đấu giá là 138 lô đất, diện 

tích 24.881 m2. Trong đó: 

 - Trúng đấu giá 125 lô diện tích 21.854 m2, trong đó: đã cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất tại thực địa cho 113 lô (113 hộ) diện tích 

19.894 m2 đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, còn lại 12 lô (12 hộ) diện tích 

1.960 m2 huỷ kết quả đấu giá do không thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

- 13 lô, diện tích 3.027 m2 đấu giá không thành. Đối với những lô đất đấu 

giá không thành ở năm trước, UBND xã tiếp tục đưa vào kế hoạch đấu giá của 

những năm tiếp theo. 

Việc đấu giá đất ở tại xã Xuân Ninh cơ bản theo đúng trình tự thủ tục quy 

định: diện tích đất đấu giá phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê 

duyệt; mặt bằng khu đất đấu giá, giá khởi điểm và việc tổ chức thực hiện đấu giá 

theo đúng quy chế. Tuy nhiên, năm 2017 chưa có phương án đấu giá quyền sử 

dụng đất. 
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- UBND xã đã dành tối thiểu 10% tổng số tiền thu từ tiền sử dụng đất theo 

kế hoạch giao đất hàng năm đã được điều tiết về ngân sách xã cho việc đo đạc lập 

bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 

04/4/2013, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ 

đạo của UBND tỉnh.Từ năm 2013 đến tháng 8/2019: UBND xã đã chi cho công 

tác quy hoạch, đo đạc địa chính, cấp GCNQSDĐ là 1.325.288.200 đồng, đạt 

6,5% tổng số tiền sử dụng đất UBND xã được điều tiết từ tiền đấu giá quyền sử 

dụng đất của các năm 2013, 2014, 2017 và 2018. 

2. Việc thu tiền và giao đất cho nhân dân làm nhà ở từ ngày 01/7/2004 

đến ngày 31/12/2017 không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền: 

Từ 01/7/2004 đến tháng 8/2019, trên địa bàn xã Xuân Ninh không có 

trường hợp nào UBND xã thu tiền để giao đất cho nhân dân làm nhà ở không có 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Việc xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp: 

3.1. Kết quả lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp 

pháp trước ngày 17/7/2012. 

UBND xã Xuân Ninh đã thống kê 147 trường hợp sử dụng đất chưa hợp 

pháp, nhưng chưa phân loại nguồn gốc đất trước khi vi phạm, thời điểm vi phạm. 

UBND xã chỉ phân loại nguồn gốc và thời điểm vi phạm đối với các trường hợp 

đã lập phương án xử lý.  

UBND xã cần tập trung lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất 

không hợp pháp, hiện mới có 12 hộ có quyết định xử lý của UBND huyện và 24 

hộ đang công khai phương án xử lý. 

3.2. Kết quả xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai phát sinh 

sau thời điểm ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của BCH 

Đảng bộ tỉnh:  

- UBND xã Xuân Ninh chưa kiên quyết ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm 

đối với 3 trường hợp sử dụng đất tại khu vực hồ ông Tuyến, 3 trường hợp sử 

dụng đất tại khu vực trước kia quy hoạch đất nghĩa trang nhân dân Lạc Quần và 2 

trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất làm trang trại. 

Hiện, UBND xã đã thanh lý hợp đồng cho các hộ thuê đất và có Thông báo yêu 

cầu các hộ tháo gỡ các công trình xây dựng (trừ 2 hộ tự ý chuyển mục đích), 

nhưng tại thời điểm thanh tra các công trình vẫn đang tồn tại và các hộ vẫn đang 

sử dụng. 

Qua kiểm tra, UBND xã Xuân Ninh ký hợp đồng cho 3 hộ thuê đất tại khu 

vực hồ ông Tuyến và 3 hộ thuê đất tại khu vực trước kia quy hoạch đất nghĩa 

trang nhân dân Lạc Quần từ ngày 12/01/2014 đến ngày 01/6/2016 là thời điểm 

ông Nguyễn Quốc Đạt giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã (hiện ông Nguyễn Quốc 

Đạt đã mất do lâm bệnh). 
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Trách nhiệm để xảy ra các vi phạm trên trực tiếp thuộc về tổ chức, cá nhân 

có hành vi vi phạm, UBND xã Xuân Ninh mà người đứng đầu là Chủ tịch UBND 

xã Xuân Ninh, cán bộ địa chính xã đang công tác tại thời điểm xảy ra vi phạm và 

phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuân Trường. 

- Về quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch sử dụng đất: khu vực hồ ông 

Tuyến và khu vực đất trước kia quy hoạch đất nghĩa trang nhân dân Lạc Quần 

nay được quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ; khu vực 2 hộ tự ý chuyển mục 

đích từ đất 2 lúa sang đất trang trại nay đã được quy hoạch là đất làm trang trại. 

Ngày 28/4/2020, UBND xã Xuân Ninh có báo cáo số 16/BC-UBND báo 

cáo về việc sử dụng đất của 6 hộ trên, trong đó UBND xã đề xuất với nội dung: 

giao cho UBND huyện- Phòng TNMT huyện Xuân Trường và UBND xã Xuân 

Ninh xây dựng phương án xử lý các hộ vi phạm và lập thủ tục cho các hộ thuê 

theo quy định của pháp luật. 

4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình nông 

thôn mới, đến nay chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai: 

Qua kiểm tra, trên địa bàn xã còn 12 địa điểm sử dụng đất có nguồn gốc là 

đất LUC chưa có thủ tục về đất đai gồm: 10 nhà văn hóa xóm và 2 sân trung tâm 

thể thao của thôn. 

Tuy nhiên, 12 công trình trên UBND xã Xuân Ninh chưa thống kê báo cáo 

UBND huyện Xuân Trường, báo cáo UBND tỉnh nên không thuộc các trường 

hợp được UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho lập thủ tục công nhận quyền sử 

dụng đất tại Thông báo số 183/TB-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh 

thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại hội nghị giao ban ngày 

04/10/2018 (kèm theo Văn bản số 2609/STNMT-QHKH ngày 24/9/2018 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường). 

5. Việc cấp GCNQSD đất ở lần đầu trong khu dân cư và cấp 

GCNQSDĐ đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa: 

UBND xã Xuân Ninh đã tập trung chỉ đạo công tác cấp GCN lần đầu trong 

khu dân cư và cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau DĐĐT, đã dành kinh phí 

đo đạc để phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

6. Việc quản lý sử dụng quỹ đất công, đất công ích: 

UBND xã đã lập biểu thống kê toàn bộ các thửa đất công, đất công ích; đã 

ký hợp đồng khoán thầu và thu tiền giao khoán vào ngân sách xã. 

7. Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai: 

UBND xã đã quan tâm chỉđạo, phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý và theo 

dõi đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo kịp thời theo quy định; không 

có đơn thư tồn đọng. 

II. KIẾN NGHỊ  

1. Yêu cầu UBND xã Xuân Ninh: 
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Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý đất 

đai trên địa bàn xã, phát huy những kết quả đạt được trong công tác quản lý đất 

đai, đồng thời khắc phục những tồn tại đã nêu tại kết luận thanh tra. Cụ thể như 

sau: 

- Việc thực hiện kế hoạch giao đất cho nhân dân làm nhà ở: 

Xây dựng phương án đấu giá đất ở theo quy định tại Điểm c Điều 119 Luật 

Đất đai 2013; Điều 6 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP và khoản 1 

Điều 6 của quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng 

đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh 

Nam Định kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của 

UBND tỉnh. 

- Việc xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp: 

+ Đẩy nhanh tiến độ lập phương án xử lý 111 trường hợp sử dụng đất chưa 

hợp pháp, thống kê phân loại nguồn gốc và xác định thời điểm vi phạm theo 

Hướng dẫn 1456 của Sở Tài nguyên và Môi trường, cần đảm bảo xét duyệt chặt 

chẽ, công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.  

+ UBND xã Xuân Ninh chủ trì, phối hợp với các phòng ban chuyên môn 

của huyện lập phương án xử lý theo quy định, báo cáo UBND huyện xem xét xử 

lý đối với 3 trường hợp sử dụng đất tại khu vực hồ ông Tuyến, 3 trường hợp sử 

dụng đất tại khu vực trước kia quy hoạch đất nghĩa trang nhân dân Lạc Quần và 2 

trường hợp (hộ ông Ngô Xuân Tam, ông Mai Thanh Bình thuộc xóm 2 thôn 

Xuân Dục) tự ý chuyển mục đích đất trồng lúa được giao ổn định của gia đình 

sang làm trại chăn nuôi; thời hạn hoàn thành trong quý IV/ 2020. 

+ Rà soát các dự án sử dụng đất vào mục đích công cộng nhằm phục vụ 

mục tiêu xây dựng nông thôn mới nhưng chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai, báo 

cáo UBND huyện xem xét, xử lý, đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định 

của pháp luật. 

- Việc cấp GCNQSD đất ở lần đầu trong khu dân cư và cấp 

GCNQSDĐ đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa: 

Tập trung tổ chức thực hiện, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất lần đầu đối với đất ở và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cũng 

như đối với các hộ cá thể. 

- Việc quản lý sử dụng quỹ đất công, đất công ích: 

+ Tăng cường công tác quản lý đất công, đất công ích, thực hiện việc quản 

lý, sử dụng diện tích đất công ích theo quy định tại khoản 3 Điều 59, điểm đ 

khoản 1 Điều 118, khoản 5 Điều 126 và Điều 132 Luật đất đai 2013.  

+ Có kế hoạch rà soát, có biện pháp cải tạo đất và vận động các hộ nhận 

thuê đất công ích chưa giao để tạo nguồn thu ngân sách xã. 
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+ Đối với 4 tổ chức, hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ngoài bãi sông 

Ninh Cơ làm bãi kinh doanh vật liệu xây dựng: UBND xã hướng dẫn tổ chức, hộ 

gia đình cá nhân thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, 

đê điều và pháp luật khác có liên quan.  

- Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai: 

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý và theo dõi 

đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo kịp thời theo quy định; tránh để 

đơn thư tồn đọng. 

- Việc kiểm điểm trách nhiệm: 

 Kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra 

vi phạm đã nêu trong phần kết luận để xem xét, xử lý theo quy định. 

2. Đề nghị UBND huyện Xuân Trường chỉ đạo UBND xã Xuân Ninh và 

các phòng ban chuyên môn của huyện:  

- Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo UBND xã Xuân Ninh thực hiện các kiến nghị 

của Đoàn thanh tra, khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý đất đai để trong 

thời gian tới thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn. 

- Lập phương án xử lý theo quy định, báo cáo UBND huyện xem xét xử lý 

đối với 3 trường hợp sử dụng đất tại khu vực hồ ông Tuyến, 3 trường hợp sử 

dụng đất tại khu vực trước kia quy hoạch đất nghĩa trang nhân dân Lạc Quần và 2 

trường hợp (hộ ông Ngô Xuân Tam, ông Mai Thanh Bình thuộc xóm 2 thôn 

Xuân Dục) tự ý chuyển mục đích đất trồng lúa được giao ổn định của gia đình 

sang làm trại chăn nuôi. 

- Tập trung rà soát, tổng hợp tất cả các dự án đầu tư công, dự án sử dụng 

đất vào mục đích công cộng nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

nhưng chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý, 

đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. 

3. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận này. 

Trên đây là thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai 

tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- TT CNTT; 

- BBT Website của Sở (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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