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TT Tên vụ 

Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị xảy 

ra sự việc 

Cơ quan đang 

thụ lý, giải quyết 

vụ việc 

Tóm tắt nội dung vụ việc 

1 

Vụ việc có dấu hiệu vi 

phạm pháp luật tại Dự án 

khai thác quỹ đất Khu biệt 

thự phía Bắc trung tâm 

huyện Kon Plông 

UBND huyện 

Kon Plông 

Công an tỉnh Kon 

Tum 

Qua Thanh tra toàn diện Dự án khai thác quỹ đất Khu biệt 

thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông, ngày 18/5/2022, 

Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 283/TTr-NV2 chuyển hồ 

sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Dự án khai 

thác quỹ đất Khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện 

Kon Plông qua cơ quan công an tỉnh để tiếp tục điều tra, 

xử lý theo quy định. 

2 

Vụ việc bán đấu giá tài sản 

không đúng quy định và 

buông lỏng quản lý đất đai 

tại Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp Ia H'Drai 

Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp 

Ia H'Drai 

Công an tỉnh Kon 

Tum 

Qua Thanh tra, Thanh tra tỉnh nhận thấy Công ty TNHH 

MTV LN Ia H'Drai tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản 

(cây cao su và cây điều gắn liền với đất không thu tiền sử 

dụng đất theo Luật đất đai năm 2013) không đúng với 

phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định 905/QĐ-UBND ngày 12/9/2017. Đồng thời, 

buông lỏng quản lý dẫn đến một số cá nhân và người dân 

lấn chiếm đất để trồng cây cao su và cây keo (hiện đã chặt 

hạ còn để lại gốc khoảng 2,2 ha) trên diện tích Công ty 

đang quản lý nhưng không xác định được đối tượng lấn 

chiếm là 30,20 ha tại xã Ngọc Réo huyện Đăk Hà. Đã gây 

thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 



 2 

Ngày 27/5/2022, Thanh tra tỉnh đã có Văn bản số 

305/TTr-NV2 chuyển hồ sơ vụ việc trên qua cơ quan công 

an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. 

3 

Vụ việc giao đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng 

đất của Ủy ban nhân dân 

huyện Kon Plông 

UBND huyện 

Kon Plông 

Công an tỉnh Kon 

Tum 

Qua kết quả kiểm tra nội dung tố cáo của công dân, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chuyển toàn bộ hồ sơ kiểm tra 

nội dung tố cáo của công dân đối với vụ việc giao đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân 

dân huyện Kon Plông sang Cơ quan cảnh sát điều tra – 

công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi 

phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai. 
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