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BAO CÁO
TInh hInh trin khai thirc hin Nghj quyt so 651NQ-HDND
ngày 10 tháng 12 nám 2019 cüa Hi dông nhân dan tinh
KInh g11i: Hi dcng nhân dan tinh
Thirc hin kin cüa Thuing trirc Hi dng nhân dan tinh tti Thông báo
so 54/TB-HDND ngày 21 tháng 9 11am 2020 ye ni dung và thai gian tiên hành
KS' hçp thu 11 Hi dông nhân dan tinh khoá XI nhim k5' 2016 - 2021 ('gQi tat là
K)) hQp th& 1],), Uy ban nhân dan tinh báo cáo tinh hInh triên khai thirc hin Nghj
quyêt so 65/NQ-HDND ngày 10 tháng 12 näm 2019 cüa Hi dng nhân dan tinh
ye chat van và trà 1i chat van dOi vi cong tác quán iS' nhà nuuc trong linh virc
quy hoch, dat dai, xay dimg tai k5' hçp thu 9 Hi dOng nhân dan tinh nhu sau:
I. CONG TAC CIII io DIEU HANH
1. V chi dio trin khai Nghj quyt s 65/NQ-HDND ngày 10 tháng 12
Ham 2019 cüa Hi dông nhãn dan tinh
Trong nhüng näm qua, Uy ban nhân dan tinh dä thrnmg xuyên chi dao,
chân chinh các dun vj trong cOng tác quàn iS' trt tir xay dirng, quy hoch và sir
diing dat trên dja bàn 1 . Dc bit trong nàm 2019, dê chân chinh hoit dng xây
dirng nhà i thrnmg mti, phân lô, ban dat nell trái pháp lust, nhât là trén dja bàn
thành phô Kon Turn, Uy ban nhân dan tinh dâ chi dto các dcm vi, dja phucmg
tang cumg cOng tác quân iS' nhà nuóc ye dat dai, quy hoach, xây dirng; trong
do: 'i) Giao Sâ Tài nguyen và Môi trithng thanh tra các vi phm trong cong tác
quail iS' sir diing dat dOi vui khu v1rc thtra dt s 219, to bàn d s 02, thôn 2, xã
Dàk Cam, thành phô Kon Turn; (ii) Giao Thanh tra tinh tham muu thành 1p
Doàn thanh tra lien ngành d t chüc thanh tra toàn din vic xây dçrng nhà 0
thuang rni, phân lô, ban dat nn trái pháp lust trên dja bàn thành phô Kon Turn,
den nay Chü tjch Uy ban nhân dan tinh dà ban hành Kêt lun thanh tra s
2963/KL-UBND ngày 12 tháng 8 näm 2020 và (iii) Giao SO Xây dirng chü trI,
phôi hap yOj SO Tài nguyen và MOi triRmg, SO Tu pháp và các dan vj lien quan
tham muu Uy ban nhân dan tinh chi dao các ngành, dja phuong tam düng các
giao djch lien quan den dat dai, nhà 0 tai các vi trI dã có kêt qua kiem tra cüa SO
Xây dirng theo dung quy djnh 2 .
° Các Chi thj cüa Uy ban nhân dan tinh: S6 04/CT-UBND ngày 30 tháng 3 nam 2015 v vic tang ci1ông cOng
tác quãn 1, sü diing dt trén dja bàn tinh; sO 05/CT-UBND ngày 15 thang 6 näm 2016 vO vic tang cu&ng cong
tác quàn 1 trot tij xay dirng trOn dja bàn tinh và nhiOu van bàn khác.
(2)
Thông báo sO 340/TB-UBND ngày 04 tháng 10 näm 2019, Cong van sO 2787/UBND-HTKT ngày 23 thãng 10
näm 2019, Cong van sO 3459/UBND-HTKT ngày 25 thang 12 näm 2020...
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Trin khai thirc hin khoàn 1 Diu 1 Nghj quyt s 65/NQ-HDND ngày
10 tháng 12 näm 2019 cüa Hi dông nhân dan tinh, Uy ban nhân dan tinh dã Co
Cong van so i 5/UBND-HTKT ngày 03 tháng 01 näm 2020 chi do lien ngành
S Xây drng, Sâ Tài nguyen và Môi trithng nghiên ciru tham mu'u.
Can cir kin cüa Ban ThuOng vii Tinhüy tai Thông báo s 1105-TB/TU
ngày 29 tháng 11 näm 2019 ye kt qua giárn sat vic lãnh dao, chi dto trin
khai thrc hin dâu tu phát triên các khu do th mâi, khu kinh te, khu, ciim cOng
nghip trén dja bàn tinh; kiên cüa Thrnmg trirc Tinh üy tai Cong van s
5233-CV/VPTU ngày 19 tháng 12 11am 2019 ye vic triên khai Thông báo s
1 105-TB/TU ngày 29 tháng 11 näm 2019 cüa Ban Thithng viii Tinh üy; Nghj
quyêt so 65/NQ-HDND và các van bàn khác có lien quan, Uy ban nhân dan tinh
ban hành các van bàn chi dao, to chirc thirc hin. Cii the nhu sau:
- Chi thj s 04/CT-UBND ngày 19 tháng 02 nám 2020 v vic tang cuOng
cOng tác quân 1 v dat dai, quy hoach, xay drng trén dja bàn tinh.
- K hoach s 443/KH-UBNID ngày 19 tháng 02 näm 2020 v vic thirc
hin các kt lun cüa Ban Thithng vii Tinh üy, Nghj quyêt cüa Hi dOng nhân
dan tinh lien quan dn cOng tác quãn 1' v dt dai, quy hotch, xây dirng trên dja
bàn tinh.
- K hoich s 8591KH-UBND ngày 21 tháng 3 nam 2020 ye vic thirc
hin Quyêt djnh so 13 98/QD-TTg ngày 16 tháng 10 näm 2019 cüa Thu tu1ng
ChInh phü ye vic ban hành Kê hoach thc hin Nghj quyêt sO 83/2019/QH14
ngày 14 tháng 6 näm 2019 cüa Quôc hi ye hoit dng chat van ti ki hçp thir 7,
Quôc hi khóa XIV dôi vri lTnh virc xay dirng.
- Quyt djnh s 1 1/2020/QD-UBND ngày 08 tháng 4 näm 2020 ye vic
ban hành Quy ch Phi hçip, phân cong trách thim giüa các ngành, các cp
trong cong tác giài tOa và xi 12 vic lan chiêrn lông ththng, via he, ltp chg tir
phát trong các do thj trên dja bàn tinh Kon Turn.
- Ngoài ra, Uy ban nhân dan tinh dã t chirc Hi nghj trirc tuyn (tfr c4v
tinh dé'n cap xd,) ct bàn v các giài pháp nhm tang ci.thng cong tác quàn 12 v
dat dai, quy hoach, xây dmg trên dja bàn tinh vào ngày 19 tháng 3 näm 2020.
2. V kim tra, don dc vic thirc hin
Uy ban nhân dan tinh dã thành l.p doàn thanh tra vic xây dmg nhà a
thucing mi, phân 10, bàn dt nn trái pháp 1ut tren dja bàn thành phô Kon Turn,
bô sung ni dung thanh tra vic quail 12 5ir diing dat, trt tir xây dçrng d9c dithng
HO ChI Minh, don tü Tinh lô 675 den thj trân Dak Ha; bO sung ni dung thanh
tra vic quán 12 sr dting dat, trt tir xay dirng ti phuang NgO May, thành phO
Kon Tum 3 ; chi do S Tài nguyen và MOi tru0ng thanh tra các vi phm trong
cong tác quãn 12 sir ding dat dOi vói khu vrc thàa dat sO 218, 219, t bàn dO sO
Ti các Quyt djnh: s6 812/QD-UBND ngày 11 tháng 11 näm 2019, s6 849/QD-UBND ngày 09 thang 12 näm
2020 Va s6 64/QD-UBND ngãy 24 tháng 01 näm 2020.
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02, thôn 2, xã Dàk Cm, thành ph Kon Tum 4 và vic quân 1 dt diai, xây dimg
t.i khu vrc dat có nguôn gôc giao cho Lam trithng Kon Turn tti phithng Duy
Tan, thành phô Kon Tum'5 .
Uy ban nhân dan tinh dà chi do Van phông tJy ban nhân dan tinh theo
dôi, don dôc các ngành lien quan chuân bj ni dung triên khai Hi nghj trrc
tuyên ye cOng tác quàn 1 dat dai, quy hoch, xây dirng trên dja bàn toàn tmnh 6 .
Ti các cuc hçp phiên thuing kS', Uy ban nhân dan tinh dä dOn dc, yêu
cau các dan vj theo chi'rc nàng nhim viii cüa ngành và thim vii duçc giao chü
dng phôi hçip, triên khai thrc hin va báo cáo ket qua thirc hin Nghj quyt
65/NQ-HDND ngày 10 tháng 12 näm 2019 cüa Hi dông nhân dan tinh; Chi thj
so 04/CT-UBND ngày 19 tháng 02 nàm 2020 và Kê hoach so 443/KH-UBND
ngày 19 tháng 02 näm 2020 cüa Uy ban nhân dan tinh 7 .
II. KET QUA THU'C HI1N
Ngày 02 tháng 6 näm 2020, Si Tài nguyen và Môi trueing ban hành K&
1un thanh tra so 04/KL-STNMT ye vic quail l, si diing dat dôi vâi khu virc
thi:ra dat so 218, 219, t? bàn do sO 2, thôn 2, xä Dàk Cam, thành phô Kon Tum 8 .
Ngày 12 tháng 8 nàm 2020, ChU tjch Uy ban nhân dan tinh ban hành Kt
lun thanh tra sO 2963/KL-UBND ye vic thanh tra vic xây dirng nba ô thuang
mai, phân lô, ban nén trái pháp lut trên dja bàn thành phô Kon Turn; vic quán
1 sir diing dat, trt tir xây dirng d9c thrng Ho ChI Minh, don tir tinh l 675
den thj trân Dàk Ha; vic quán 1, sir diing dat, tr.t tir xây dirng tai phu&ng Ngô
May, thành phô Kon Turn.
Các Kt lun thanh tra nêu trên dã chi ra rnt s vi phm trong cOng tác
quàn 1 sir dung dat, quàn 1 trt tçr xay dimg trên dja bàn các phung: Trumg
Chinh, Thäng Lçii, Quyêt Thäng, Ngô May, thành phô Kon Turn và xà Dàk La,
huyn Däk Ha, nhu: cho phép chuyn milc dIch không dung quy djnh (cho phép
chuyên myc dIch th dyng dat không phIi hcip vài Kê hogch th dyng dt hang
nám, cho phép chuyên myc dIch th dyng dat khi dâ hêt chi tiêu...); hiên dat ma
duông khOng phü hçp quy hoach, chua dam báo thu tçic; xây dimg cOng trInh,
nhà a không có giây phép xay dirng, sai ni dung giây phép xây dirng, sai quy
hoach... Các yj phm nay dã tao diêu kin cho mt so cá nhân lgi dng d mua
gom dat nông nghip, chuyen mçic dIch si:r dyng dat tir dat nông nghip sang dat
a, m duang, phân lô, ban dat nên, hInh thành các khu dan cu trái phép. Tren co
(4)Thông bão s 340/TB-UBND ngày 04 thang 10 näm 2019.
(5)Cong van s 1511/UBND-NNTN ngãy 04 tháng 5 näm 2020.
phông Uy ban nhãn dan tinh.
Cong van s 328/VP-HTKT ngãy 14 thang 02 nam 2020 cOa
(7)Các Cong van: s 9521VP-HTKT ngày 07 tháng 4 nm 2020, s 1349/VP-HTKT ngày 14 tháng 5 nam 2020
và so 3625/UBND-KTTH ngày 24 tháng 9 näm 2020 cOa Van phong Uy ban nhân dan tinh.
(8)lily ban nhân dan tinh cô Cong van s 2198/UBND-NNTN ngày 22 tháng 6 nam 2020 chi do các dcm vj xü 1'
vi pham, thrc hin các nOi dung theo kin nghj cUa Sâ Tãi nguyen và Môi tnrng, Cong van so 2428/UBNDNNTN ngày 08 tháng 7 nam 2020 chi do Giám dc Sc Tài nguyen vã Môi trixàng Ip thu tiic chuyên ho s Kêt
Iun thanh tra sang CG quan Cânh sat diu tra - Cong an tinh d tin hành diu tra du hiu tOi phm va xi 1
theo quy djnh pháp 1ut.
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sO' dO, d có cci sO' chn chinh, xir 1 các truO'ng hçp vi phm, nhm 1p 1i trt tii,
k 1ut, k cucing trong cong tác quân 1 quy hoach và xay dirng do thj:
- Di vâi các vi phm dã duçc chi ra tai các kt 1un thanh tra, Chü tjch
Uy ban nhân dan tinh dâ chi dao các don vj, dja phuong chân chinh cong tác
quân 1 nba nuO'c ye trt tir xây dirng và dtt dai; tO chüc kiêm diem, xü l trách
nhirn dOi vói các to chüc, cá nhân thuc thâm quyen 9 .
- Di vói các hành vi có du hiu vi phtrn pháp 1ut v dt dai, Chü tjch
Uy ban nhân dan tinh dã chi dao chuyên kêt 1un thanh tra và ho so lien quan
cho Co quan Cành sat diêu tra - Cong an tinh de tiêp tçic diêu tra xác minh, lam
rô các dâu hiu vi phtm và xir 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut.
V k hoch tharth tra thuO'ng xuyên: Theo K hoch thanh tra näm 2020
cüa Thanh tra tinh duçic Chü tjch Uy ban nhân dan tinh phê duyt 10 , có 04
cuc thanh tra lien quan den vic chap hành các quy dnh cUa pháp 1ut ye dat
dai, trt t1r xây dirng trên dja bàn dôi vO'i Uy ban nhân dan thành phô Kon Turn,
Uy ban nhân dan các huyn Ng9c Hôi, Sa Thây và Van phOng Däng k dat dai
thuc SO' Tài nguyen và MOi tnsO'ng. Tuy nhiên, nhäm tránh chông chéo, trüng
lap trong ho.t dng thanh tra ('tràng lap vó'i kê hogch thanh tra cia Thanh tra
ChInh phi 11 9, ngày 26 tháng 8 näm 2020, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh dã
ban hành Quyêt dnh sO 626/QD-UBND ye phê duyt diêu chinh, bô sung Kê
hoch thanh tra nàm 2020 cüa Thanh tra tinh. Theo do, diêu chinh giâm 03
cuc thanh tra ti Uy ban nhân dan thành phô Kon Turn, Uy ban nhân dan
huyn Sa Thây và Van phOng Dàng k dat dai thuc SO' Tài nguyen và Môi
truO'ng tinh; dông thO'i, diêu chinh giàm ni dung thanh tra trách thim cüa
Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Ngc Hôi trong vic thrc hin các dir an sir
ding dat, hra ch9n nhà dâu tLr theo quy djnh.
V cüng c, kin toàn di ngU cong chirc: thirc hin quy djnh rnâi cüa
Uy ban nhân dan tinh dã ban hành
ChInh phü v can b, cOng chirc cp
(9)

Kt qua xi 1' trách nhirn cUa các t chic, cá nhân cO lien quan:
- Uy ban nhân dan thành ph6 Kon Turn d có Báo cáo s6 696/BC-UBND ngay 21 tháng 7 näm 2020 v vic
kiêm diOm dôi vâi cac tp the cá nhân lien quan các hn ché, sai phm theo Kêt lun thanh tra so O4IKLSTNMT; tuy nhién, 5â Tài nguyen vã Môi tnrOng, không thng nht vài ni dung kiérn diem; dê nghj Sâ NOi vi,i
xern xét, yeu cu Uy ban nhân dan thành ph6 Kon Turn làrn rO các ni dung chira dam bão. Sâ NOi vii dã có
Cong vAn s 1616/SNy-CCyC ngày 16 thang 8 nAm 2020 d nghj Uy ban nhán dOn thành phô Kon Turn kiêrn
tra, lam rO các ni dung nhu dê nghj cUa 5â Tài nguyen và Môi tnrong. Hin nay, Uy ban nhân dOn thOnh phô
Kon Turn dang to chcrc thrc hin nOi dung nay, ye Phtrcrng an khAc phiic hu qua, hiiàng xr l' dôi vài các ni
dung vi phm, hn ché dA dircrc nêu trong k& lun thanh tra: Hin nay Uy ban nhân dan thành phO Kon Turn
chua triên khai thtrc hin, Sâ Tài nguyen và Môi trirxng dá cO Cong vAn so 293 1/STNMT-TTr ngày 27 tháng 10
nArn 2020 don d6c (Jy ban nhân dan thành phó Kon Turn thirc hin ni dung trén.
- Sà Tái nguyen và Môi truO'ng dA có Cong vAn s 82/STNMT-VP ngày 28 thang 9 nAm 2020 báo cáo, d
xut Ban can sr dang Uy ban nhOn dan tinh v hinh thirc xi l k' lut can bO; Ban can sij dãng Uy ban nhOn dOn
tinh dang xin kin d6i vài tnrmg hçip thuc thm quyn cCa Ban Thirng vii Tinh Oy.
'° Quyt djnh s6 840/QD-UBND ngãy 02 tháng 12 nAm 2019.
(fl)
Thông báo s6 334/TB-TTCP ngày 05 tháng 3 nAm 2020 cOa Thanh tra ChInh phU v vic thrc hin K hoch
thanh tra nAm 2020 cOa Thanh tra Chfnh phO
'2) Nghj djnh s 34/2019/ND-CP ngày 24 tháng 4 nAm 2019 cUa ChInh phO v süa dM, b6 sung mt s quy djnh
v can bO, Cong chic cAp xA và ngiri hot dng khong chuyen trách a cAp xA, thôn, t dOn ph.
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Quy ch tuyn ding cong chirc cp xã trên da bàn tinh', tü do lam ca s& d
các da phuang t chüc tuyn ding, b sung, cüng c& kin toàn di ngü cOng
chüc cp xã có trInh d, dáp img duc yêu câu nhim v1i dê ra. Theo do, các dan
v, dja phuang dã chü dng rà soát, kin toàn, b sung di ngü cong chirc, viên
chüc lam cOng tác chuyên mOn ye quy hoach, dat dai, xây dirng nhäm nâng cao
hiu qua boat dng cüa ca quail, dan vj.
Dng thai, theo chirc näng, nhim vi dugc giao, Si Xây dirng, So Tài
nguyen và Môi truOng, Uy ban nhân dan các huyn, thành phô cüng dã tang
cuOng thanh tra, kiêm tra, xir l các vi pham trong lTnh virc dat dai, quy
hoach, trât tu xay dung, cung cô, kiên toan dOi ngü can bô thuc hiên nhiêm vu
chuyên mon ye quy hoach, dat dai, xay dirng... trên dja bàn (chi tiêt tgi Phy
luc kern theo).
III. DANH GIA CHUNG
Trong thOi gian qua, Uy ban nhân dan tinh dã nghiêm tüc thixc hin và
chi dao các don vj thirc hin các ni dung cüa Nghj quy& s 65/NQ-HDND
ngày 10 tháng 12 näm 2019 cüa Hi dng nhân dan tinh; dã ban hành Chi thj so
04/CT-UBND ngày 19 tháng 02 nAm 2020 và Kê hoach so 4431KH-UBND
ngày 19 tháng 02 nàm 2020, thông qua do dã chi dao và phân rô trách nhim
cho các co quan, don vj, dja phuong trin khai thrc hin các giãi pháp c11 th
dê chân chinh tang cuO'ng cOng tác quán l ye dat dai, quy hoach, xây dirng
trên dia bàn tinh.
Các cp, các ngành dä vào cuOc quy& lit, trin khai nhiu giái pháp dng
b tr ban hành các van bàn chi dao, diêu hành den vic to chirc thirc hin, tang
cumg cong tác thanh tra kim tra, xO l các vi pham... buOc dâu dã mang 'ai
kêt qua tIch crc, nhiêu v1i vic vi pham dã duçic kiêm tra xir l ngay tü dâu; vic
tách thi:ra, hqp thi:ra, hiên dt lam dung dugc siêt chtt. Tai dja bàn các huyn,
theo báo cáo, hâu hêt các truOng hgp vi phm trQt tr xây dirng, dat dai 0 quy mO
nhO, dã dugc kim tra xi:r 1 nghiêm theo quy djnh; riêng da bàn thành phO Kon
Turn, Uy ban nhân dan thành pM Kon Turn dA chi dao Uy ban nhân dan các xã,
phuOng t chüc kim tra xO 1 theo quy djnh, tuy nhiên vic xü 1 các vi pham
chi dü'ng lai 0 müc x11 phat tin, chua thirc hin dugc trit dê các bin pháp khac
phc hu qua (nhu vic to chic cu'5'ng chê tháo dO các b phn cOng trInh, cOng
trinh viphgrn).
IV. MÔT sO NHIM VU, GIAI PHAP TRONG THOI GIAN TOI
CUA UY BAN NHAN DAN T!NH
- Tip tic chi dao các cp, các ngành, dja phuong day manh tuyên truyn,
quán trit th?c hin nghiêm các quy dnh cüa pháp 1ut ye dat dai, quy hoach,
xây dirng và các chi dao cUa Ban ThuOng vii Tinh üy, ThuOrig trirc Tinh üy, Hi
dng nhan dan tinh v các ni dung có lien quan.
(13)

Quyt djnh s 26/2020/QD-UBND ngày 05 thang 10 näm 2020.
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- Tiêp tçic chi dao, don dc các cci quan, dan vj trin khai thiic hin t&
Chi thj so 04/CT-UBND ngày 19 tháng 02 nàm 2020 và Kê hoach so 443/KHUBND ngày 19 tháng 02 nàm 2020 cüa Uy ban nhân dan tinh.
- Tiêp t1ic chi dao rà soát, diu chinh, b sung các quy hoach trên dja bàn
cho phü hçp tInh hInh phát triên kinh té - xã hi và nguôn 1rc dâu tu dOng thôi
vOi qua trInh 1p Quy hotch tinh Kon Turn thai k' 2021 - 2030.
- Tip tVc chi dao rà soát, kirn tra và hithng dn kjp th?i cho các t chüc,
ca nhan thirc hin các dir an phát trin nhà 0', các dir an phát triên do thj theo
dung quy djnh cüa Lut Nba 0' näm 2014, Lut Xây dirng näm 2014, Lut Kinh
doanh bt dng san nàrn 2014, Lust Du tu nàm 2014, phü hçp quy hoach và
các quy djnh pháp 1ut lien quan.
- Chi dao các s0', ngành tham rnuu hoàn thin Quy ch phi hqp quàn 1
quy hoach và trt tir xây dirng, trInh Uy ban nhân dan tinh ban hành dê có can cir
ci the ye trách nhim và cách thüc phi hcip trong cOng tác quân l trt tir xây
drng trên dja bàn. Darn bâo cong tác quân l nhà nu0'c v trt tr xây dirng duqc
thçrc hin thumg xuyen, lien tyc, thng nhât, dung thârn quyên, phát huy hiu
qua rnôi quan h phôi hçp giQa các co quan lien quan trong cOng tác quàn l nhà
nu0'c ye trt tr xây drng trên dja bàn tinh.
- Chi dio tham rnuu hoàn thin quy djnh din tIch ti thiu di.rçc tách thira
dôi v0'i dat nông nghip và d.t phi nông nghip không phái là dat 0' trên dja bàn
tinh theo Nghj djnh so 01/2017/ND-CP ngày 06 tháng 01 närn 2017 cüa ChInh
phü ye süa di, b sung rnt s nghj djnh quy djnh chi tit thi hành Lut dt dai.
- Chi dio x1r l nghiêrn các vi phm và các cá nhân, t chüc vi phm qua
ket luân cña các doàn thanh tra.
Trên day là báo cáo v tInh hInh trin khai thirc hin Nghj quyt s
65/NQ-HDND ngày 10 tháng 12 nàrn 2019 cüa Hi dông nhân dan tinh, Uy ban
nhân dan tinh báo cáo Hi dng nhân dan tinh xern xét, chi dao./.
Noi nliân:
- Nhr trén;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Thanh tra tinh;
- SO' Xây dirng;
- SO' Tài nguyen và Môi trung;
- Ban Quán 1' Khu kinh tê;
- UBND các huyn, thành pho;
- VP UBND tinh (CVP, PCVPHTKT);
- Lu'u: VT, HTKT.DHL.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
PHO CHU TICH

guyn Hfru Tháp

Phii itic: Kt qua triên khai thirc hin
Nghj quyêt so 651NQ-HJJND cüa các do'n vj, dja phirong
(Kern theo Báo cáo so: 325/BC-UBND ngày 30 than 10 nárn 2020
cia Uy ban nhdn dan tinh)
1. Cong tác thanh tra, kim tra, xtr 1 vi phim
Sâ Tài nguyen và Môi tri.thng dã thirc hin thanh tra cong tác quail l
nhà niic ye dat dai tii huyn Däk Ha và ban hành Kêt 1utn thanh tra so
05/KL-STNMT ngày 27 tháng 8 närn 2020 v chp hành quy djnh pháp 1u.t v
lTnh vi1c Tài nguyen và Môi trithng trên dja bàn huyn Däk Ha dê chân chinh
nhItng sai phm trong cong tác quãn 1 nhà nuâc v dt dai.
Si Xây drng dâ trin khai thanh tra tai Üy ban nhân dan huyn Kon Ry
theo Quyêt djnh so 1 6/QD-SXD ngày 18 tháng 02 näm 2020 v vic thanh tra
viêc thuc hiên cac quy drnh phap luât ye hoat dOng xây dung dâu tu xây dung,
vic cap, gia han, diêu chinh, thu hôi giây phép xây drng và quân l theo giy
phép xay dmg; dâ 1p và triên khai thtrc hin Kê hoach so 15/KH-SXD ngày 21
tháng 8 nàm 2020 ye kiêm tra cong tác cp gi.y phép xay dirng có thñ han trên
da bàn thành phô Kon Turn. Dng thai, kt hçip vói các dja phixcmg, Ban Ton
giáo - S& Ni v11 tang cuông kiêm tra các cong trInh ton giáo dang trin khai xây
drng trên dja bàn tinh, qua kiêm tra 10 cOng trInh dã d xu.t Uy ban nhân dan
các huyn, thành phô xü l theo thâm quyên dôi vâi 02 cong trInh có vi phm.
Trong näm 2020, Uy ban nhân dan các huyn, thành ph dä tang cuông
kiêm tra, xi'r 1 các vi pham trt tir xây dmg, cli th nhu sau:
- Uy ban nhân dan thành ph Kon Turn dã ban hành Quyt djnh xr pht vi
pham hành chInh 17 tru?mg hqp gm: các cong trInh xây dirng nhà a không
phép, sai phép; cOng trInh khác không có giy phép xay dirng... vai s tin phat
là 343,5 triu dông. Trong do: dã chp hành 06 tri.rang hqp; 01 truOng hçip dä
chap hành rnt phân (nap phçt); 10 trumg hqp cOn lai chua chp hành Quyt
djnh xir phat. Uy ban than dan thành phô Kon Turn dã chi dao Uy ban nhân dan
các xà, phuang khân truang xây drng K hoach thirc hin cucng chê tat cà các
cong trInh vi pham hành chInh trong 1mb virc xây dimg tren dja bàn quail l dn
thôi diem hin nay chua chp hành Quyt djnh xi phat vi phm hành chInh theo
diing quy djnh cüa pháp 1ut.
- Uy ban nhan dan huyn Dàk TO dã ban hành 01 Quy& djnb xir pht vi
phm hành chInh; den nay, dà chap hành np tien phat, tuy nhien các bin pháp
khäc phic hu qua chua duc thirc hin. Ngoài ra, có 01 truang hqp có hành vi
tucmg tir nhu phân 10 ban nen vai quy mO nhO, Uy ban nhân dan huyn dâ có
báo cáo g1ri Thi.r&ng trirc Hi dOng nhân dan tinh yà Uy ban nhân dan tinh.
- Uy ban nhân dan huyn Kon Plông dã báo cáo, phi hçip vói các dcm yj
tham muu Uy ban nhân dan tinh ban hành Quyet djnh sO 689/QD-XPVPHC
ngày 21 tháng 9 näm 2020 xü pht vi phm hành chInh trong linh virc xay dmg,
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dt dai, thüy igi di vi Tôa giárn rniic Kon Turn; Tôa giárn m11c Kon Turn dã
chp hành Quy& dnh xü pht. Ngoài ra, có 03 tru?mg hcp tai xã Mäng Cành vi
phim v linh virc xây dicng; Uy ban nhân dan huyn dã chi dao Uy ban nhân dan
xã Màng Cành xr 1 vi phm hành chInh theo thtrn quyn. Tuy nhiên, dn nay
chi có 02 tru?mg hçip vi phrn chap hành; 01 trung hçip dà qua hn chua chap
hành. Di,r kiên xü 1 dirt dim trong tháng 12 nam 2020.
- Uy ban nhân dan huyn Ng9c HM dã 4n dng phá di hoân toàn 03
trithng hcip xây dimg trái phép, ngoài ra có 04 tmèng hçp xây dirng không có
giy phép dang duçic xir 1: 01 tri.thng hçip dä ban hành thông báo tháo dOr cong
trInh; 01 tr1iông hçp dã ban hành quyt djnh ap ding bin pháp khac ph%ic hu
qua; hin Uy ban nhân dan huyn dang 4n dng tir giác tháo dc cong trInh và
02 trurng hçip dã ban hành quyt djnh xir phtt vi phm hành chInh.
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2. Ye cung co, ktçn toan dçn ngu can bQ, cong chirc
V

Các dan vj, dja phuang dã chü dng rà soát, kin toàn, b sung di ngü
cOng chüc, viên chirc làrn cOng tác chuyên mon ye quy hoach, dat dai, xây dirng
nhärn nâng cao hiu qua hoat dng cüa Co quan, dan vj. Kt qua cii the:
- Si Tài nguyen vâ Môi trumg: nàrn 2019 dã t chirc tuyn diing 11 viên
chüc cho các dan vj sr nghip trrc thuc (Van phông Dáng k3 da't dai 08 biên
ché, Trung
Phát triên qu9 dat 03 biên che); näm 2020 dã tO chirc tuyn
diing 01 viên chüc (Van phông Däng kj da't dai).
tam

- Các don vj, dja phuong (Sà Tài nguyen và Môi trithng, SóXáy dy'ng, Uy
ban nhân dan các huyn, thành ph4) dã rà soát nhu cu và dãng k tuyn dung
cOng chüc närn 2020 di vâi các vj trI vic lam cong tác chuyên mon v quy
hoach, dt dai, xây di.rng, c11 th: Sâ Xây dirng: 01 chi tiêu (Phông Quy hogch
Kiên trzc); Uy ban nhân dan các huyn, thành phô: 09 chi tiêu (dir kiên ho trI tgi
PhOng Tài nguyen - MOi tru'àng, PhOng QuOn do thj,,). Hin nay, S& Nôi v1i
dang hoàn thin di,r tháo, trInh Uy ban nhân dan tinh k hoach tO chüc tuyn
diing cOng chüc theo quy djnh.
Sâ Xây dirng dã phi hçp vâi Hçc vin can b quãn l xây dirng và do thj
- B Xây d1rng mi lap dào tao, bi duOTlg nâng cao näng lirc quãn 1 xây dirng
và phat triên do thj (thuc Dê an 1961) cho các dôi tuqng 8 (can b3 xd, phu'&ng
quán l xây dyng và dO thj,).
3. Lip, diêu chinh quy hoch và cam môc gió'i quy hoch
Thirc hin kin chi dao cüa Uy ban nhân dan tinh, S Xây dirng dã có
Van ban s 617/SXD-QHKT ngày 29 tháng 4 närn 2020 hu&ng dan Ban Quân 1
Khu kinh tê, Uy ban nhân dan các huyn thành phO triên khai thrc hin:
- Tang cu?ing cOng tác kirn soát, 1ira chn t chüc tu vn tham gia 1p
quy hoach xây chcng darn bão näng 1irc theo quy djnh. Kin toàn di ngü cOng
chirc thrc hin cOng tác quân 1 quy hoach; nâng cao chat luçrng thârn djnh, phê
duyt các loai quy hoach theo thârn quyên. Th?c hin vic
thâm djnh, phê
lap,
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duyt quy hoach và diu chinh quy hoach dam bâo tuân thu quy djnh cUa pháp
1ut ye quy hoch; chü dng kim tra rà soát, kjp th?ñ phát hin xu 1 các tru&ng
hçp vi phim ye quy hotch, trt tr xây dirng theo quy djnh;
- Lp k hoach, danh miic cm mc gith ngoài thirc dja cüa các d an dâ
thrgc phé duyt g1ri v S& Tài chInh (dó'ng gi'ci Sà Xáy dy'ng) tong hçip, tham
muuiiJy ban nhân dan tinh xem xét, phân b, h trçY kinh phi.
- Th?c hin vic rà soát, phân 1oi, dánh giá các quy hoach bj diu chinh sai
quy djnh, d xuât các giâi pháp khc phiic, gui v Si Xây dirng d tng hçip báo
cáo Uy ban nhân dan tinh. Lp k hotch, danh milc các do an quy hoch do thj,
quy hoch nông thôn; thrc hin vic báo cáo rà soát d an quy hoch dã dn djnh
k' diu chinh theo quy djnh, xây dirng k hoich diêu chinh cho trng 11am và tmg
giai doan gi:ri v S& Xây dmg (do'ng g&i So' Tài chInh) tong hcip tham muu.
Si Tài chinh dã phi hçp vi Si K hoach và Du tu tham muu Uy ban
nhân dan tinh phân bô kinh phi quy hoach 10.000 triu dong 14 cho các don vj
1p các quy hoach dã có chü truo'ng cüa Uy ban nhân dan tinh và h trq cho các
dja phuong d các dja phucmg chü dng phân b thiic hin các nhim vij uu tiên,
cn thit tti dja phi.rcing mInh (4p mO'i, diu chinh các quy hogch do thj, quy
hogch nóng thOn mO'i cá'p xâ... và cm mc giái quy hogch ra thl!c dja) theo chi
do cUa Uy ban nhân dan tinh.
4. Cong tác kiêm tra, htro'ng dn các chü dâu tir 1p diy an nhà &: S
Xây dimg dä phi hçip vOi các don vj kjp thôi kim tra, rà soát và huàng dn các
doanh nghip, t chüc, cá nhân dã có dt ho.c than chuyn nhuçing quyn sü
dung dt cüa nguñ dan d xây drng phát triên nhà a thtrc hin theo Lutt Nhà a
2014, Luât Xây drng 2014, Luât Kinh doanh bat dng san 2014, Lut Dâu tu,
phU hçip quy hoich vá các quy djnh pháp 1ut lien quan.
5. Quy dnh din tIch tôi thiu thrçrc tách thfra dôi vó'i dat nông nghip
và dat phi nông nghip không phái là dat ô' trên dja bàn tinh ('theo Nghj djnh
s 01/201 7/ND-CP ngày 06 tháng 01 nám 2017 cüa ChInh phi ye tha dOi, ho
sung m5t sl nghj djnh quy djnh chi tilt thi hành Lutt dat dai,): Si Tài nguyen và
Môi tru?mg dang tng hçip kin gop cüa các don vj, tiep thu, chinh süa hoàn
thiên du tháo.
6. Quy ch phôi hqp quãn l quy hoich và trt tir xây diyng trên ilja
bàn toàn tinh: Trên cci s& gop cua các don vj, dja phucing và các ngành có
lien quan, Sâ Xây dmg dã tip thu, chinh sua hoàn thin d? thâo Quy ch ('lcn
5,) gui sa Tii pháp thm djnh./.

' Quyt djnh s 503/QD-UBND ngày 19 thang 5 näm 2020 Va Quyt djnh s 588/QD-UBND ngãy 15 thang 6
näm 2020 cüa Uy ban nhân dan tinh v vic b sung kinh phi ip quy hoch näm 2020.

