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THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA 

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

tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu 
 

Ngày 04/12/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kết luận 

thanh tra số 3780/KL-STNMT kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai 

tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu. 

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 Hải Lộc, huyện Hải Hậu. 

B. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 

I- KẾT LUẬN: 

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

Việc tổ chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Lộc đã căn 

cứ vào Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt để xây dựng kế hoạch 

đấu giá QSD đất, phân lô và đáp ứng kịp thời nhu cầu đất ở cho nhân dân, tăng 

nguồn thu cho ngân sách. Quy trình đấu giá đảm bảo theo quy định; phương án đấu 

giá các năm cơ bản đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 

liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP. 

Kết quả từ năm 2013 đến nay đã tổ chức đấu giá trúng giá 105/112 lô đất; đã 

cấp GCNQSD cho 67/105 lô đất, 36 lô theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và 

đấu giá đầu năm 2020 hiện đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, đang hoàn thiện 

thủ tục để giao đất và cấp GCNQSD đất; 02 lô được UBND tỉnh hủy bỏ kết quả 

đấu giá do người trúng đấu giá không còn nhu cầu sử dụng đất. Tổng số tiền trúng 

đấu giá đã nộp vào ngân sách Nhà nước là 16.965.700.000 đồng. 

Tuy nhiên còn một số tồn tại: 

- Về hồ sơ tổ chức đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Lộc: 

+ Tại tờ bản đồ số 27 thửa đất số 60 có 02 lô mang số 92, 93 được đưa vào 

đấu giá các năm 2013, 2014, 2017 nhưng không có người đấu giá. Năm 2019, 02 

lô này tiếp tục được đưa vào đấu giá; tuy nhiên tại biểu phương án xác định giá 

khởi điểm và trích lục bản đồ địa chính, vị trí đất này đã được chỉnh lý mang số 

thửa 92, 93 khi chưa có đủ cơ sở theo quy định tại mục 1.2 khoản 1 Điều 17 Thông 

tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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+ Một số nội dung của phương án đấu giá năm 2014 do UBND xã lập quy 

định mức thu tiền mua hồ sơ và mức thu tiền đặt trước để tham gia đấu giá chưa 

phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 

04/3/2010 và khoản 1 Điều 10 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012. 

+ Việc công khai bán đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở theo Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2013 và năm 2017 theo các Biên bản niêm yết công khai và 

kết thúc công khai chưa đảm bảo đủ 30 ngày trước khi tiến hành đấu giá theo quy 

định tại khoản 1 Điều 12 Quy chế kèm theo Quyết định 39/2013/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

- UBND xã đã trực tiếp thu, chi tiền phí tham gia đấu giá các năm 2013, 2014 

và 2017 mà chưa lập dự toán, sử dụng và quyết toán chi phí đấu giá QSD đất là chưa 

thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 

và Điều 7 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính. 

- Về hồ sơ cấp GCNQSD đất cho các hộ trúng đấu giá còn một số tồn tại sau: 

+ Việc giao đất tại thực địa cho người trúng đấu giá trên địa bàn xã Hải Lộc 

năm 2017 chưa đảm bảo thời gian thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp. 

+ Về Biên bản giao đất cho các hộ trúng đấu giá năm 2017 ghi thiếu số 

Quyết định giao đất, cấp GCNQSD đất của UBND huyện Hải Hậu, trường hợp 

giao đất cho hộ ông Lâm Quang Huy tại thửa đất số 66 tờ bản đồ số 10 ghi thiếu 

ngày tháng lập biên bản tại Biên bản giao đất tại thực địa. 

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 ngày 01/7/2004 đến tháng 12/2019, trên địa bàn xã Hải Lộc không xảy ra 

trường hợp nào thu tiền và giao đất cho nhân dân làm nhà ở không có quyết định 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Việc cấp GCNQSD đất ở lần đầu và cấp GCNQSDĐ sau dồn điền đổi 

thửa đất nông nghiệp: 

3.1. Việc cấp GCN QSD đất ở lần đầu: 

Công tác cấp GCNQSD đất ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đạt kết quả 

cao; đến nay đã cấp và trao GCNQSD đất cho 2.502/2.504 thửa (đạt 99,92%); còn 

02 thửa đất chưa được cấp GCNQSD đất với diện tích 1.317 m2 do các hộ còn 

tranh chấp về mốc giới, đến nay chưa thống nhất. 

3.2. Việc cấp GCN QSD đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa: 

Công tác cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau DĐĐT cho hộ gia đình, cá 

nhân tính đến ngày 28/5/2020 UBND huyện đã ký và bàn giao cho UBND xã 

1.248 GCNQSD đất (đạt 43%) nhưng chưa trao cho các hộ. Từ khi thực hiện việc 

DĐĐT đến nay, không có trường hợp phản ánh, kiến nghị nào của người dân về 

công tác DĐĐT của địa phương.  
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UBND xã chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ cấp GCN sau DĐĐT cũng 

như không kịp thời thực hiện việc trao GCN cho các hộ dân đã được cấp GCN nên 

đến nay chưa trao được hộ nào trong số 2.902 hộ sử dụng đất. 

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

- Việc ông Nguyễn Ngọc Diện tự ý làm đầm nuôi tôm trên đoạn sông cụt của 

sông Châu Giang từ năm 2012 với diện tích 14.742 m2 nhưng UBND xã chưa kịp 

thời xử lý là thực hiện chưa đầy đủ quy định tại khoản 2 Điều 208 của Luật Đất đai 

năm 2013. Tuy nhiên sau khi phát hiện vi phạm, UBND xã đã tiến hành làm việc 

và ký hợp đồng cho hộ ông Nguyễn Ngọc Diện thuê đất theo quy định.  

- Đối với 17 trường hợp vi phạm do chuyển mục đích trái phép, hiến tặng 

cho Nhà thờ Giáo xứ Hải Nhuận đã diễn ra từ trước năm 2012 tuy nhiên không 

được rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời; đến nay mới được thống kê bổ sung theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 05/TB-UBNND ngày 10/01/2020. 

5. Việc chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa có quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền: 

Trên địa bàn xã Hải Lộc hiện nay còn 03 vị trí chuyển mục đích từ đất nông 

nghiệp (02 vị trí đất trồng lúa và 01 vị trí đất nuôi trồng thủy sản) để xây dựng 

công trình NVH xóm (gồm: NVH xóm 1, NVH xóm 6, NVH xóm 7) phục vụ cho 

mục đích xây dựng nông thôn mới đến nay đã hoàn thành việc xây dựng công 

trình. Tuy nhiên, UBND xã Hải Lộc chậm hoàn thiện các thủ tục về đất đai. 

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

Tổng số thửa đất công ích sau DĐĐT thuộc địa giới hành chính xã Hải Lộc 

là 122 thửa, diện tích 369.317 m2 (gồm: đất chuyên trồng lúa nước 47.151 m2; đất 

nuôi trồng thủy sản 287.219 m2; đất bằng trồng cây hàng năm khác 9.433 m2); tổng 

số thửa đất công là 24 thửa, diện tích 32.218 m2 hiện đang được UBND xã quản lý. 

Các thửa đất công, đất công ích đã được đo đạc và lập phiếu thửa đầy đủ. 

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

Tình hình quản lý, sử dụng đất tại xã Hải Lộc cơ bản ổn định. Trong giai 

đoạn thanh tra từ năm 2013 đến 31/12/2019, trên địa bàn xã Hải Lộc không phát 

sinh trường hợp nào có đơn thư, khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai. 

II- KIẾN NGHỊ: 

1. Đối với UBND xã Hải Lộc: 

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thực hiện 

đầy đủ quy định, trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý đất đai trên địa 

bàn theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Có biện pháp, kế hoạch chấn chỉnh, 

tăng cường công tác quản lý, giám sát việc sử dụng đất trên địa bàn xã. Đồng thời 

khắc phục những khuyết điểm, tồn tại nêu trên; cụ thể: 

a. Đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch giao đất cho nhân dân làm 

nhà ở: 
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+ Hoàn thiện và lưu giữ đầy đủ hồ sơ đấu giá QSD đất theo quy định. Phối 

hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Hậu để tổ chức giao đất tại 

thực địa cho người trúng đấu giá đảm bảo theo quy định của pháp luật; đồng thời 

rà soát để điều chỉnh các nội dung đã kết luận liên quan đến hồ sơ đấu giá quyền sử 

dụng đất để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. 

+ Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hải Hậu để 

kiểm tra thống nhất số liệu bản đồ và hồ sơ địa chính đối với tờ bản đồ số 27, thửa 

số 60 tại vị trí lô số 92, 93 đã được đưa vào đấu giá theo Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2019; chỉnh lý bản đồ địa chính đối với các vị trí đất đã được cấp GCNQSD 

đất cho người trúng đấu giá, đảm bảo chỉnh lý kịp thời, đồng bộ hồ sơ địa chính 

được lưu giữ theo quy định. 

+ Tiếp tục đảm bảo đủ và sử dụng đúng quy định đối với nguồn kinh phí 

10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho việc đo đạc lập bản đồ địa 

chính, đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. 

b. Đối với việc xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp của hộ gia 

đình, cá nhân:  

+ Tăng cường giám sát việc sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Ngọc Diện 

đảm bảo theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 163 của Luật Đất đai 

năm 2013. 

+ Tiếp tục rà soát, lập phương án xử lý đối với 17 trường hợp chuyển mục 

đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đã 

được UBND xã rà soát bổ sung theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

c. Về công tác cấp GCNQSD đất: 

+ Khẩn trương rà soát để trao GCNQSD đất nông nghiệp sau DĐĐT cho 

1.248 trường hợp đã được ký GCNQSD đất. Đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ để trình 

UBND huyện cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau DĐĐT cho 1.654 hộ còn lại theo 

quy định. Thời gian thực hiện trong Quý I năm 2021. 

+ Tuyên truyền, thuyết phục, hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định, làm 

căn cứ để cấp GCNQSD đất ở lần đầu cho 02 hộ hiện đang còn tranh chấp; phấn 

đấu hoàn thành việc cấp GCNQSD đất ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn xã. 

d. Việc quản lý và sử dụng quỹ đất công và quỹ đất công ích trên địa bàn xã:  

+ Kiểm tra, rà soát các hợp đồng giao thầu, đấu thầu cho thuê đất công ích 

của UBND xã hiện còn hiệu lực để điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

+ Thực hiện việc quản lý, cho thuê và sử dụng tiền thu từ việc cho thuê đất 

thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo đúng quy định tại 

điểm d khoản 1, khoản 3 Điều 118 và Điều 132 của Luật Đất đai năm 2013. Đặc 

biệt là quản lý chặt chẽ diện tích 130.243 m2 (gồm: 117.821 m2 đất công ích và 
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12.422 m2 đất công) chưa được khoán thầu, không để bị lấn chiếm hoặc chuyển 

mục đích sai quy định. 

e. Về kiểm điểm trách nhiệm: Căn cứ các khuyết điểm, tồn tại đã nêu tại Kết 

luận thanh tra, đề nghị tổ chức kiểm điểm, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của 

tập thể, cá nhân để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. 

2. Đề nghị UBND huyện Hải Hậu: 

- Chỉ đạo UBND xã Hải Lộc nghiêm túc thực hiện các nội dung kiến nghị 

của Kết luận thanh tra. 

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan và UBND xã Hải Lộc 

khẩn trương khắc phục các tồn tại đã nêu trong việc thực hiện đấu giá quyền sử 

dụng đất; hoàn thiện, điều chỉnh các nội dung chưa đồng bộ, thống nhất trong hồ 

sơ đấu giá đã nêu tại phần III mục 2.1 của Kết luận. 

+ Phối hợp với UBND xã Hải Lộc để lập phương án xử lý về đất đối với hộ 

ông Nguyễn Ngọc Diện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

+ 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 trên địa bàn xã Hải Lộc nói riêng và địa bàn toàn 

huyện Hải Hậu nói chung, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, đảm bảo đầy 

đủ thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật. 

+ Thực hiện việc cấp GCNQSD đất và giao đất tại thực địa cho các hộ trúng 

đấu giá theo kế hoạch sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đảm bảo về 

thời gian thực hiện theo quy định. 

+ Đẩy nhanh tiến độ thẩm định và ký GCNQSD đất ngoài đồng sau dồn điền 

đổi thửa cho các hộ còn lại. 

- Chỉ đạo các phòng ban của huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

xác định khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trước khi trình UBND tỉnh phê 

duyệt để tổ chức đấu giá theo quy định. 

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

xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 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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