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Kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 48/KL-UBND ngày 

16/10/2017 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan 

Thực hiện Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra 

về quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của UBND xã Khánh 

Khê, huyện Văn Quan. 

Ngày 16 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở UBND xã Khánh Khê, huyện Văn Quan. 

Đoàn kiểm tra 3016 huyện đã tiến hành làm việc với lãnh đạo, công chức chuyên môn 

của UBND xã Khánh Khê xã để triển khai nhiệm vụ kiểm tra. 

Xét Báo cáo số 02/BC-TKTr ngày 18/9/2019 của Tổ kiểm tra theo Quyết định 

số 3016/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 9 năm 2019. UBND huyênu thông báo kết quả 

kiểm tra như sau:  

I. KẾT QUẢ UBND XÃ THỰC HIỆN KẾT LUẬN: 

1. Công tác Kiểm điểm rút kinh nghiệm Kết luận thanh tra số 48/KL-

UBND, ngày 16/10/2017 của UBND huyện. 

 Sau khi nhận được Kết luận thanh tra số 48/KL-UBND, ngày 16/10/2017 của 

UBND huyện. UBND xã đã tổ chức họp thông báo kết luận thanh tra vào ngày 

05/11/2017, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo cán bộ công chức chuyên môn tham mưu 

khắc phục những hạn chế thiếu sót sau Kết luận thanh tra. 

 Tuy nhiên UBND xã chưa thực hiện việc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 

tập thể, cá nhân để xảy ra những vi phạm thiếu sót như Kết luận đã nêu; Trong quá 

trình thực hiện khắc phục các nội dung trong Kết luận UBND xã chậm thực hiện, việc 

báo cáo còn chậm theo quy định. 

2. Công tác thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai: 

 Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã thực hiện việc lập sổ 

theo dõi hồ sơ, giấy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, phiếu kiểm soát hồ sơ, phiếu hướng 

dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 

25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện  chỉnh lý hồ sơ địa chính theo đúng quy 

định pháp luật; hướng dẫn những trường hợp sử dụng đất sai mục đích nhưng phù hợp 

với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 

theo quy định. 

 Qua kiểm tra UBND xã đã thực hiện bổ sung đầy đủ các mẫu theo Quyết định 

số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015. Cụ thể: Mẫu số 01: Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn 
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thiện hồ sơ; Mẫu số 02: Mẫu số theo dõi hồ sơ; Mẫu số 03: Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ; 

Mẫu số 04: Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. 

 3.  Công tác chứng thực hợp đồng về lĩnh vực đất đai: 

  Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo công chức Tư pháp xã thực hiện công tác chứng 

thực Hợp đồng giao dịch về đất đai theo quy định; Qua kiểm tra UBND xã đã khắc 

phục bổ sung đầy đủ các Chứng thực hợp đồng giao dịch về đất đai. Cụ thể: Năm 

2016 là 07 trường hợp; Năm 2017 là 04 trường hợp. 

 4. Công tác thanh, kiểm tra các vi phạm về lĩnh vực đất đai: 

  UBND xã đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất 

đai trên địa bàn xã nhằm phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp 

vi phạm pháp luật về đất đai; nâng cao vai trò tham mưu của bộ phận chuyên môn 

trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp 

luật về đất đai trên địa bàn xã (29 trường hợp); Sau kết luận số 48/KL-UBND ngày 

16/10/ 2017 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan, kết luận việc thanh tra chấp hành 

pháp luật đất đai. 

 UBND xã Khánh Khê đã chỉ đạo công chức chuyên môn tư pháp - Địa chính 

xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật đất đai, vận động các hộ gia đình sử dụng 

đất không đúng mục đích, tự ý làm nhà trên đất nông nghiệp được như sau: 

 4.1. Các hộ thực hiện chuyển mục đích xong: (01 trường hợp) 

  Ông Hoàng Văn Tý đã có Quyết định số 666/QĐ-UBND, ngày 14/03/2019 

của UBND huyện Văn Quan (Biểu số 01 kèm theo); 

 4.2. Các hộ xã đã lập biên bản vi phạm: (03 trường hợp) 

 UBND xã đã lập biên bản 03 trường hợp xong chưa xử lý các bước tiếp theo 

(Biểu số 02 kèm theo); 

 4.3. Các hộ không đủ điều kiện chuyển mục đích: (02 trường hợp) 

 Các trường hợp đã đến UBND xã thực hiện thủ tục kê khai để cấp Giấy chứng 

nhận QSD đất, nhưng vi phạm hành lang giao thông không chuyển mục đích được 

(Biểu số 03 kèm theo); 

 4.4. Các hộ UBND xã chưa thực hiện: (22 trường hợp) 

 Trong tổng số 29 trường hợp vi phạm mới có 06 trường hợp UBND xã đã thực 

hiện, có 01 trường hợp thực hiện giải phóng mặt bằng thủy điện Khánh Khê nhà 

nước đã thu hồi, còn 22 trường hợp UBND xã chưa thực hiện (Biểu số 04 kèm theo); 

5. Công tác hòa giải tranh chấp về đất đai: 

 UBND xã đã tổ chức thực hiện công tác hòa giải tranh chấp đất đai theo quy 

định tại Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn; Quyết định số 1527/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 Qua kiểm tra UBND xã đã bổ sung đầy đủ các hồ sơ lưu tại UBND xã theo quy 

định. 
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6. Công tác niêm yiết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai: 

 UBND xã đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai đầy đủ các 

thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo quy định 

 7. Công tác quản lý mốc địa giới hành chính: 

 Công tác quản lý mốc địa giới hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 

Luật Đất đai 2013, thường xuyên kiểm tra việc quản lý mốc giới trên địa bàn xã. Hiện 

nay trên địa bàn xã Khánh Khê có 02 mốc địa giới hành chính giáp ranh với các xã, 

02 mốc này mới cắm từ tháng 12 năm 2017 cụ thể: 

 Mốc thứ nhất giáp với xã Văn An vị trí trong vườn ngô bên trên đường đối 

diện với hai cột điện cao thế dưới đường, Ký hiệu hai mặt mốc là: (Đ-G xã Khánh 

Khê 2x-86 Với Đ-G xã Văn An 2x-85)  

Mốc thứ hai giáp với xã Đồng giáp vị trí bên dưới đường cắm ngay lề đường 

được Ký hiệu hai mặt mốc là: (Đ-G xã Khánh Khê 2x-81 Với Đ-G xã Đồng Giáp 2x-

82) các mốc này hàng năm có báo cáo về huyện. 

8.  Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai: 

UBND xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai  

nhằm nâng cao ý thức thực hiện pháp luật trong Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai. Năm 2017 UBND xã tổ chức tuyên truyền được 

09 cuộc với 341 lượt người tham gia. 

 9. Đề xuất về quy hoạch  kế hoạch sử dụng đất: 

Hàng năm UBND xã thực hiện rà soát nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan, tổ 

chức, tổ chức chính trị xã hội đóng trên địa bàn xã; các hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn xã có nhu cầu sử dụng đất ở, để lập kế hoạch sử dụng đất sang năm tiếp theo. 

 II. KẾT QUẢ UBND XÃ THỰC THIỆN TRONG NĂM 2018, 2019. 

 1. Chứng thực hợp đồng giao dịch về lĩnh vực đất đai 

 - Năm 2018:  

 + 12 hồ sơ. Trong đó Hợp đồng chuyển nhượng 05 hồ sơ, Hợp đồng thế chấp 

02 hồ sơ, hợp đồng thuê đất 02 hồ sơ, hợp đồng phân chia tài sản chia thừa kế 02 hồ 

sơ, hợp đồng thuê nhà 01 hồ sơ. 

 + Chuyển mục đích sử dụng đất được 07 trường  hợp. 

 - Năm 2019:  

 + Tổng số 13 hồ sơ. Trong đó: Chuyển nhượng 10 hồ sơ, phân chia tài sản 01 

hồ sơ, thế chấp 01 hồ sơ. 

 + Chuyển mục đích được 10 trường hợp. 

 Qua kiểm tra năm 2018: Số chứng thực 04, 05 hợp đồng thuê đất cho thuê 

không đúng mục đích. 

2.  Vi phạm về  lĩnh vực đất đai:  
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2.1. Năm 2018: UBND xã phát sinh 15 trường hợp vi phạm, đã thực hiện việc 

cấp giấy CNQSD đất được 07 trường hợp, còn 08 trường hợp đã lập biên bản vi 

phạm hành chính (Biểu số 05 kèm theo). 

2.2. Năm 2019: UBND xã phát sinh 20 trường hợp vi phạm, đã thực hiện việc 

cấp Giấy CNQSD đất được 10 trường hợp, còn 10 trường hợp đã lập biên bản vi 

phạm hành chính. Cụ thể: 

- Lập biên bản xử phạt hành chính 04 trường hợp vượt quá thẩm quyền của 

UBND xã, đã làm thủ tục trình UBND huyện xem xét xử lý theo quy định. 

- Lập biên bản 01 trường hợp xử phạt vi phạm hành chính tại cấp xã số tiền 

1.000.000đ  

- Lập biên bản nhắc nhở 06 trường hợp đổ đất. (Biểu số 06 kèm theo). 

 3. Tuyên truyền vận động Nhân dân làm thủ tục kê khai đăng ký cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất.   

UBND xã Khánh Khê chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dụng kế hoạch 

triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 03/5/2018 tiến hành tổ 

chức triển khai cuộc họp tại UBND xã 01 cuộc gồm các thành phần: Đảng ủy, 

HĐND, UBND, UBMTTQ xã, toàn thể cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ, trưởng 

thôn 9/9 thôn bản tham gia .  

Sau khi triển khai tại xã xong tiếp tục thực hiện mở các cuộc tuyên truyền vận 

động tại 9/9 thôn bản (được 9 cuộc có 396 lượt người tham gia) 

 Thực hiện kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 16 tháng 4 năm 2018 của ủy ban 

nhân dân huyện Văn Quan về việc triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện Văn 

Quan. 

 Thực hiện triển khai công tác kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất: 

- Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lâm nghiệp. 

Được thực hiện thí điểm ở 02 thôn: Nà Lốc và Còn Khiển nay là thôn Đoàn 

Kết). Các hộ dân đến kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 

thôn. Tuy nhiên qua thực hiện, công tác cấp Giấy chứng nhận đối với đất Lâm 

nghiệp không đạt, phải dừng không thực hiện các bước tiếp theo. Lý do có nhiều sai 

sót. 

- Công các cấp Giấy chứng nhận đất nông nghiệp. 

 UBND xã Khánh Khê triển khai thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 

16 tháng 4 năm 2018 về triển khai công tác kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nông nghiệp và đất ở tại nông thôn. 

 Tiến hành tổ chức triển khai họp tuyên truyền vận động đến 9/9 thôn bản, 

Công tác ban đầu. thực hiện từ ngày 11 tháng 7 năm 2018 đến ngày 27 tháng 7 năm 
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2018 công tác rà soát các thửa đất nông nghiệp, tiến hành quy chủ các thửa đất được 

là 627 thửa chưa được cấp Giấy chứng nhận, có tổng số hộ là 252 hộ.  

Kết quả đã thực hiện được: Tổng số 91 hộ, tổng số thửa đủ điều kiện 205 thửa, 

tổng diện tích 49.342 m
2
, số thửa không đủ điều kiện là 80 thửa, diện tích: 15.724 

m
2
, tổng số thửa cấp đổi 23 thửa, tổng diện tích 2.045 m

2
. 

4. Việc tuyên truyền pháp luật về đất đai. 

 Năm 2018 tuyên truyền  được 18 cuộc, với 758 lượt người tham dự.  

III. KẾT LUẬN: 

1. Ưu điểm: UBND xã đã xây dựng Báo cáo và mời đúng thành phần dự họp, 

báo cáo cơ bản đánh giá đúng tình hình thực tế trên địa bàn xã. 

2. Hạn chế: Kết luận thanh tra đã ban hành từ tháng 10 năm 2017 tuy nhiên 

UBND xã chưa khắc phục hết những mặt còn hạn chế trong kết luận như đã đánh giá 

ở trên. Tiếp tục để tình trạng san ủn, đổ đất, làm nhà xuống đất nông nghiệp, chưa 

theo quy hoạch xảy ra trên địa bàn xã. 

3. Nguyên nhân của hạn chế: 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã chưa nghiêm túc, quyết 

liệt dẫn đến những hạn chế trong Kết luận thanh tra, đến thời điểm kiểm tra vẫn chưa 

khắc phục xong; 

- Công chức chuyên môn ngại va chạm với dân, chưa phát huy hết năng lực 

chuyên môn nên còn 02 nội dung trong kết luận thanh tra chưa hoàn thành; 

- Trình độ dân trí còn hạn chế hoặc có công dân cố tình không hiểu chính sách 

pháp luật về đất đai như cho rằng đó là đất ông cha để lại, gia đình muốn làm gì cũng 

được hoặc không  có kinh phí để chuyển mục đích sử dụng đất... 

IV. BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1.  Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Văn Quan thành lập Đoàn kiểm 

tra tại Đảng ủy xã Khánh Khê xem xét tránh nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý việc đổ đất, san ủi, thay đổi hiện trạng đất, làm 

nhà trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã; 

2. Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xem 

xét hình thức kỷ luật đối với: 

- Chủ tịch UBND xã Khánh Khê chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung tại 

Kết luận thanh tra số 48/KL-UBND ngày 16/10/2017 của UBND huyện Văn Quan: 

trong công tác lãnh đạo, trong lĩnh vực quản lý đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Chủ tịch UBND xã chưa kịp thời, dẫn đến những hạn chế thiếu sót trong Kết 

luận thanh tra còn 20 trường hợp UBND xã chưa thực hiện lập biên bản; chưa tổ 

chức họp rút kinh nghiệm theo Kết luận thanh tra về quản lý đất đai và thực hiện thủ 

tục hành chính về đất đai đã được chỉ ra; 
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- Công chức Địa chính - Xây dựng xã chưa thực hiện tốt công tác tham mưu 

xử lý các vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai để cho các hộ gia đình cá nhân đổ 

đất, làm nhà xuống ruộng khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất;  

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã  chưa  thực hiện đúng trong công tác tham 

mưu ký hợp đồng cho thuê đất số chứng thực 04, 05 hợp đồng thuê đất, cho thuê 

không đúng mục đích. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn xã trong công tác quản lý 

nhà nước về đất đai 

  - Phối hợp hướng dẫn UBND xã xử lý các hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng nhà 

ở trên đất nông nghiệp nay phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thực hiện 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

 - Phối hợp tham mưu xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm về đất đai 

theo quy định pháp luật. 

 4. UBND xã Khánh Khê: 

 - UBND xã cần xử lý nghiêm các trường hợp đổ đất, san ủi, thay đổi hiện trạng 

đất, làm nhà trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã; 

 - Kiểm tra, rà soát quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đối với các trường hợp đủ 

điều kiện, khẩn trương thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

 UBND huyện thông báo kết quả kiểm tra Kết luận số 48/KL-UBND ngày 

16/10/ 2017 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan, Kết luận việc thanh tra chấp hành 

pháp luật đất đai trên địa bàn xã Khánh Khê./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (BC); 
- TT HU, TT HĐND huyện (BC); 

- CT, các PCT UBND huyêṇ; 

- Đảng ủy, UBND xã Khánh Khê; 
- Phòng Nội vụ, phòng TN&MT huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu: VT, HS, ĐKTr. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 

 


