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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

         Số:   06  /KL-STNMT       Bình Thuận, ngày  17  tháng 6 năm 2022 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc chấp hành các quy định pháp luật về chuyển mục  

đích sử dụng đất đối với UBND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

 

 Thực hiện Quyết định số 295/QĐ-STNMT ngày 28 tháng 8 năm 2020 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn Thanh tra việc 

chấp hành các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất đối với 

UBND huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; từ ngày 10/9/2020 đến ngày 

23/9/2020, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 295/QĐ-STNMT đã tiến hành 

thanh tra tại UBND huyện Hàm Tân.  

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 10/BC-ĐTT ngày 26 tháng 3 năm 2021, 

Công văn số 13/ĐTT ngày 29 tháng 4 năm 2021, Công văn số 14/ĐTT ngày 14 

tháng 5 năm 2021, Công văn số 15/ĐTT ngày 16 tháng 5 năm 2021, Công văn 

số 16/ĐTT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Trưởng Đoàn Thanh tra, ý kiến giải 

trình của UBND huyện Hàm Tân, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết luận như sau: 

I. Khái quát chung: 

Huyện Hàm Tân nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bình Thuận, có vị trí địa 

lý như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Tánh Linh; 

- Phía Nam giáp thị xã La Gi và Biển Đông; 

- Phía Đông giáp huyện Hàm Thuận Nam; 

- Phía Tây giáp huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

Huyện Hàm Tân có tổng diện tích tự nhiên là 73.914,21 ha, dân số 72.820 

người, với mật độ dân số 99 người/km
2
; được phân bổ quản lý theo 10 đơn vị 

hành chính cấp xã, gồm 02 thị trấn và 08 xã. 

II. Kết quả thanh tra:  

Về chuyển mục đích sử dụng đất trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp, từ 

đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc 

thẩm quyền của UBND huyện (trường hợp chuyển mục đích phải được phép của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 

2013): 
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Theo Báo cáo số 452/BC-UBND ngày 10/9/2020 của UBND huyện Hàm 

Tân về công tác chuyển mục đích sử dụng đất; trình tự thủ tục tiếp nhận, giải 

quyết hồ sơ hành chính để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ 

gia đình, cá nhân theo thẩm quyền được quy định tại Điều 59 Luật Đất đai năm 

2013, từ ngày 01/7/2017 đến ngày 30/6/2020, UBND huyện Hàm Tân đã tiếp 

nhận 891 hồ sơ; kết quả, huyện đã cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 891 

hồ sơ (trong đó, năm 2017: 157 hồ sơ, năm 2018: 236 hồ sơ, năm 2019: 446 hồ 

sơ và 6 tháng đầu năm 2020: 52 hồ sơ). 

 Qua kiểm tra thực tế 221 hồ sơ tại đơn vị được thanh tra - UBND huyện 

Hàm Tân, kết quả như sau:  

- Tất cả các hồ sơ được UBND huyện Hàm Tân cho phép hộ gia đình, cá 

nhân chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo đúng thẩm quyền quy 

định tại Khoản 2, khoản 4, Điều 59, Luật Đất đai năm 2013. 

- Đa số hồ sơ, UBND huyện Hàm Tân căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để 

cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại 

Điều 52 Luật Đất đai năm 2013. 

- Đa số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo quy định tại Điều 

6, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu 

hồi đất.   

- Về trình tự thủ tục hành chính giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng 

đất: UBND huyện thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 73/2015/QĐ-

UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh và Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND 

ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh bổ sung một số điều của Quyết định số 

73/2015/QĐ-UBND. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra 221 hồ sơ, ngoài những mặt đạt được, UBND 

huyện Hàm Tân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá 

nhân còn có những sai sót, tồn tại trong quá trình thực hiện về việc chuyển mục 

đích sử dụng đất như sau: 

1. Về trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất 

- Có 01 hồ sơ ông Phạm Công Thiện sử dụng đất tại xã Tân Hà không có 

bản đồ trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất theo quy định tại điểm đ khoản 

2 Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 
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2. Về thẩm định nhu cầu sử dụng đất 

Có 13 trường hợp không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 

02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kèm theo phụ biểu số 01).  

3. Về chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo 

nộp tiền sử dụng đất (kèm theo phụ biểu số 02):   

- Có 09 trường hợp: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Tân 

(sau đây gọi tắt là Chi nhánh) chuyển thiếu thông tin địa chính hoặc sai thông tin 

địa chính dẫn đến Chi cục Thuế huyện Hàm Tân (nay là Chi cục Thuế Khu vực 

La Gi - Hàm Tân, sau đây gọi tắt là Chi cục Thuế) ban hành thông báo nộp tiền 

sử dụng đất không đúng quy định; trong đó: 

* Có 04 trường hợp: Chi nhánh chuyển thiếu thông tin địa chính, cụ thể: 

+ Trường hợp của hộ ông Nguyễn Bá Sanh được phép chuyển sang đất ở 

tại nông thôn (mã loại đất ONT) với diện tích: 200 m
2
, tại xã Sông Phan (Quyết 

định số 802/QĐ-UBND ngày 20/12/2017); Chi nhánh không thể hiện diện tích 

từng phần diện tích theo yếu tố chiều sâu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 

6 Bản quy định kèm theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 

của UBND tỉnh; lý do: Thửa đất có chiều sâu trên 40 m. Sau khi kết thúc việc 

thanh tra thực tế tại đơn vị, UBND huyện Hàm Tân giải trình (kèm theo hồ sơ): 

Nội dung sai sót này, cùng ngày 25/11/2020, Chi nhánh đã ban hành lại Phiếu 

chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính đồng thời có Công văn đề nghị 

Chi cục Thuế tính toán lại tiền sử dụng đất theo quy định (thu dư).  

Ngày 29/12/2021, UBND huyện Hàm Tân cung cấp hồ sơ bổ sung thêm: 

Quyết định số 621/QĐ-CCTKV ngày 20/11/2021 của Chi cục Thuế Khu vực La 

Gi - Hàm Tân về việc hoàn thuế, theo đó quyết định hoàn trả cho ông Nguyễn 

Bá Sanh 6.110.500 đồng; số chứng từ hoàn trả số 0000510 ngày 24/11/2021 số 

tiền 6.050.000 đồng; theo ý kiến của UBND huyện Hàm Tân: Số tiền chênh lệch 

giữa quyết định hoàn trả và chứng từ hoàn trả là 60.500 đồng là phần giảm 

2%/năm thanh toán trước hạn 5 năm theo khoản 1, Điều 16 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, quy 

định: “… trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán trước hạn thì được hỗ trợ, 

giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn 

trả trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn”. 

+ Trường hợp của ông Dương Quốc Khánh (và bà Phạm Thị Kim Hoa) 

được phép chuyển sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích: 397,5 

m
2
, tại thị trấn Tân Nghĩa (Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 10/5/2018); Chi 

nhánh không thể hiện diện tích từng phần diện tích theo chiều sâu được quy định 
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tại điểm d khoản 3 Điều 6 Bản quy định kèm theo Quyết định số 59/2014/QĐ-

UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh; lý do: Thửa đất có chiều sâu trên 25 

m. Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, UBND huyện Hàm Tân giải 

trình (kèm theo hồ sơ): Nội dung sai sót này, cùng ngày 25/11/2020, Chi nhánh 

đã ban hành lại Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính đồng thời 

có Công văn đề nghị Chi cục Thuế tính toán lại tiền sử dụng đất theo quy định 

(thu dư).  

Ngày 29/12/2021, UBND huyện Hàm Tân cung cấp hồ sơ bổ sung thêm: 

Quyết định số 622/QĐ-CCTKV ngày 20/11/2021 của Chi cục Thuế Khu vực La 

Gi - Hàm Tân về việc hoàn thuế, theo đó quyết định hoàn trả cho ông Dương 

Quốc Khánh 3.180.600 đồng; số chứng từ hoàn trả số 0000512 ngày 24/11/2021 

số tiền 3.152.700 đồng; theo ý kiến của UBND huyện Hàm Tân: Số tiền chênh 

lệch giữa quyết định hoàn trả và chứng từ hoàn trả là 27.900 đồng là phần giảm 

2%/năm thanh toán trước hạn 5 năm theo khoản 1, Điều 16 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, quy 

định: “… trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán trước hạn thì được hỗ trợ, 

giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn 

trả trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn”. 

+ Trường hợp của ông Nguyễn Thanh Liêm được phép chuyển sang đất ở 

tại đô thị (ODT) với diện tích: 640 m
2
, tại thị trấn Tân Nghĩa (Quyết định số 

904/QĐ-UBND ngày 5/9/2018); Chi nhánh thể hiện vị trí đất là: “Vị trí đất ở: 

Đường bê tông 4 m cách đường CMT 8 > 100 m”. Tuy nhiên, bản đồ kèm theo 

quyết định trên thể hiện thửa đất tiếp giáp 02 mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh 

Khai và đường bê tông 4 m;  

Việc Chi nhánh chỉ thể hiện thửa đất tiếp giáp đường bê tông 4 m như trên 

là không đúng quy định tại điểm d khoản 3 Điều 6 Bản quy định kèm theo Quyết 

định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh; theo quy định này: 

Giá của thửa đất ở đô thị tại thị trấn Tân Nghĩa có vị trí tiếp giáp 02 đường phố 

trở lên và có chiều rộng tiếp giáp 3 m trở lên thì Chi nhánh phải thể hiện thông tin 

để Chi cục thuế tính toán giá đất theo đường phố có giá đất cao hơn cộng thêm 

20%. 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, UBND huyện Hàm Tân 

giải trình (kèm theo hồ sơ): Nội dung sai sót này, cùng ngày 16/11/2020, Chi 

nhánh đã ban hành lại Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính 

đồng thời có Công văn đề nghị Chi cục Thuế tính toán lại tiền sử dụng đất theo 

quy định. Theo đề nghị của Chi nhánh, ngày 30/11/2020, Chi cục Thuế ban hành 

02 thông báo, xác định số tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung vào ngân sách 
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nhà nước là 50.342.400 đồng, bao gồm: Tiền lệ phí trước bạ là 441.600 đồng và 

tiền sử dụng đất là 49.900.800 đồng. Theo đó, ngày 03/12/2020, người sử dụng 

đất đã nộp bổ sung số tiền này vào ngân sách Nhà nước. 

+ Trường hợp của ông Nguyễn Duy Binh được phép chuyển sang đất ở tại 

đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích: 200 m
2
, tại thị trấn Tân Nghĩa (Quyết 

định  số 411/QĐ-UBND ngày 4/6/2018); Chi nhánh thể hiện vị trí thửa đất là: 

“Vị trí đất ở: Mặt tiền QL 55, đoạn đường 22/4 đến CMT8”. Tuy nhiên, bản đồ 

kèm theo quyết định trên thể hiện thửa đất tiếp giáp 02 mặt tiền đường: đường 

Quốc lộ 55 và đường đất rộng > 4 m. 

Việc Chi nhánh chỉ thể hiện tiếp giáp đường Quốc lộ 55 là không đúng 

quy định tại điểm d khoản 3 Điều 6 Bản quy định kèm theo Quyết định số 

59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh; theo quy định này: Giá 

của thửa đất ở đô thị tại thị trấn Tân Nghĩa có vị trí tiếp giáp 02 đường phố trở lên 

và có chiều rộng tiếp giáp 3 m trở lên thì Chi nhánh phải thể hiện thông tin để Chi 

cục thuế tính toán giá đất theo đường phố có giá đất cao hơn cộng thêm 20%. 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, UBND huyện Hàm Tân 

giải trình (kèm theo hồ sơ): Nội dung sai sót này, cùng ngày 16/11/2020, Chi 

nhánh đã ban hành lại Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính 

đồng thời có Công văn đề nghị Chi cục Thuế tính toán lại tiền sử dụng đất theo 

quy định. Theo đề nghị của Chi nhánh, ngày 30/11/2020, Chi cục Thuế ban hành 

02 thông báo, xác định số tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung vào ngân sách 

nhà nước là 11.350.000 đồng, bao gồm: Tiền lệ phí trước bạ là 50.000 đồng và 

tiền sử dụng đất là 11.300.000 đồng. Theo đó, ngày 02/12/2020, người sử dụng 

đất đã nộp bổ sung số tiền này vào ngân sách Nhà nước. 

* Có 05 trường hợp: Chi nhánh chuyển sai thông tin địa chính, cụ thể: 

+ Trường hợp của ông Trần Văn Quý được phép chuyển từ đất trồng cây 

lâu năm sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp) với diện tích: 945 m
2
, tại thị trấn Tân Nghĩa (Quyết định số 

363/QĐ-UBND ngày 18/7/2017); Bản đồ kèm theo quyết định chuyển mục đích 

sử dụng đất thể hiện thửa đất chuyển mục đích tiếp giáp đường > 4 m nhưng 

Phiếu chuyển thông tin của Chi nhánh lại thể hiện tiếp giáp đường < 4 m. 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, UBND huyện Hàm Tân 

giải trình (kèm theo hồ sơ): Nội dung sai sót này, Chi nhánh đã ban hành lại 

Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính đồng thời có Công văn đề 

nghị Chi cục Thuế tính toán lại tiền sử dụng đất theo quy định. Theo đề nghị của 

Chi nhánh; ngày 30/11/2020, Chi cục Thuế ban hành 02 thông báo, xác định số 

tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước là 30.137.649 



 

6 

 

 

đồng, bao gồm: Tiền lệ phí trước bạ là 93.938 đồng và tiền sử dụng đất là 

30.043.711 đồng. Theo đó, ngày 01/12/2020, người sử dụng đất đã nộp bổ sung 

số tiền này vào ngân sách Nhà nước. 

+ Trường hợp của ông Hà Phương Bắc được phép chuyển từ đất trồng cây 

lâu năm sang đất ở tại nông thôn (mã loại đất ONT) với diện tích: 6.089 m
2
, tại 

xã Tân Phúc (Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 06/10/2017); Chi nhánh thể 

hiện từng phần diện tích theo yếu tố chiều sâu tính từ ranh giới được phép 

chuyển mục đích sử dụng đất (vị trí chuyển mục đích nằm sâu trong khu đất) là 

không đúng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Bản quy định kèm theo 

Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh; lý do: Phải tính từ ranh giới 

thửa đất tiếp giáp với mặt tiền đường. Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại 

đơn vị, UBND huyện Hàm Tân giải trình (kèm theo hồ sơ): Nội dung sai sót 

này, ngày 27/11/2020, Chi nhánh ban hành lại Phiếu chuyển thông tin để xác 

định nghĩa vụ tài chính và ngày 30/11/2020, Chi nhánh có Công văn đề nghị Chi 

cục Thuế tính toán lại tiền sử dụng đất theo quy định (thu dư).  

Ngày 29/12/2021, UBND huyện Hàm Tân cung cấp hồ sơ bổ sung thêm: 

Quyết định số 620/QĐ-CCTKV ngày 20/11/2021 của Chi cục Thuế Khu vực La 

Gi - Hàm Tân về việc hoàn thuế, theo đó quyết định hoàn trả cho ông Hà 

Phương Bắc 88.611.500 đồng; số chứng từ hoàn trả số 0000511 ngày 

24/11/2021 số tiền 88.170.380 đồng; theo ý kiến của UBND huyện Hàm Tân: 

Số tiền chênh lệch giữa quyết định hoàn trả và chứng từ hoàn trả là 441.120 

đồng là phần giảm 2%/năm thanh toán trước hạn 5 năm theo khoản 1, Điều 16 

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử 

dụng đất, quy định: “… trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán trước hạn 

thì được hỗ trợ, giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 

2%/năm của thời hạn trả trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước 

hạn”. 

+ Trường hợp ông Nguyễn Thận được chuyển mục đích từ đất trồng cây 

lâu năm sang đất ở đô thị tại thị trấn Tân Minh theo Quyết định số 358/QĐ-

UBND ngày 18/7/2017, chia thành 09 thửa; đựơc tách từ thửa đất số 11, tờ bản 

đồ số 43, diện tích 2.526,3 m
2
 (đất vườn ao, trong cùng thửa đất có nhà ở).  

Theo Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai số 

297/7/CMĐ/PCTTĐC ngày 20/7/2017 của Chi nhánh, thể hiện: Thửa đất số 56, 

(diện tích 50 m
2
), thuộc đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ Nguyễn Huệ đến hết 

nhà bà Nguyễn Thị Lệ; thửa  57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 (tổng diện tích 320 

m
2
) thuộc đường bê tông 3 m, cách đường Nguyễn Văn Linh 50 m đoạn từ 

Nguyễn Huệ đến nhà bà Nguyễn Thị Lệ.  
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Qua kết quả kiểm tra hồ sơ: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Bản đồ 

địa chính thửa đất và tờ trích lục bản đồ địa chính thửa đất số 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, tờ Bản đồ số 43 lập ngày 05/6/2017 thì: Diện tích 370 m
2
 được 

chuyển mục đích sử dụng đất ở tại đô thị được chia tách thành 09 thửa, có kèm 

theo đất nông nghiệp, từ một thửa đất số 11, diện tích 2.526,3 m
2
 (có 200 m

2
 đất 

ở) tiếp giáp đường phố Nguyễn Văn Linh và đường bê tông 3 m; Vị trí các thửa 

đất chuyển mục đích có diện tích 50 m
2 

tiếp giáp mặt tiền đường phố; diện tích 

120 m
2 
có chiều sâu từ trên 25 m đến 50 m; diện tích 200 m

2 
có chiều sâu từ trên 

50 m đến 100 m. 

Như vậy, việc Chi nhánh xác định vị trí thửa đất: Thửa đất số 56 đất nông 

nghiệp trong khu dân cư, tiếp giáp đường phố; Thửa đất số 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64 Đất nông nghiệp trong khu dân cư, không tiếp giáp đường phố là 

không đúng. Theo đó, Chi cục Thuế ban hành Thông báo số 03/149/TB-CCT 

ngày 25/7/2017 để tính tiền sử dụng đất đối với thửa đất số 56 theo giá đất tiếp 

giáp đường phố, đối với các thửa đất số 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 theo giá 

đất không tiếp giáp đường phố (theo vị trí 3, hệ số k=0,3)  là không đúng theo 

quy định tại điểm d khoản 3 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 “Thửa đất nằm tiếp giáp với một đường 

phố với một đường hẻm trở lên và có chiều rộng tiếp giáp ≥ 3 m thì giá đất tính 

theo giá đất đường phố cộng thêm 10%”. 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, UBND huyện Hàm Tân 

giải trình (kèm theo hồ sơ): Nội dung sai sót này; cùng ngày 03/11/2020, Chi 

nhánh đã ban hành lại Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính 

đồng thời có Công văn đề nghị Chi cục Thuế tính toán lại tiền sử dụng đất theo 

quy định. Theo đề nghị của Chi nhánh; ngày 30/11/2020, Chi cục Thuế ban hành 

02 thông báo, xác định số tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung vào ngân sách 

nhà nước là 6.675.330 đồng, bao gồm: Tiền lệ phí trước bạ là 63.000 đồng và tiền 

sử dụng đất là 6.612.330 đồng. Theo đó, ngày 01/12/2020, người sử dụng đất đã 

nộp bổ sung số tiền này vào ngân sách Nhà nước. 

+ Trường hợp ông Lê Sang được chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu 

năm sang đất ở nông thôn tại xã Tân Xuân, diện tích 366,7 m
2
 (gồm 03 thửa: 

thửa đất số 815, diện tích 142,2 m
2
, thửa đất số 816, diện tích 164,5 m

2
, thửa đất 

số 817, diện tích 60m
2
); 03 thửa đất này cùng thuộc một phần thửa đất số 761, tờ 

bản đồ số 20, diện tích 985,8 m
2 

và cùng thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CN 140018 (Quyết định cho phép chuyển mục đích số 192/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2019). Theo 02 Phiếu chuyển thông tin số 406/3/CMĐ/PCTTĐC 

ngày 21/3/2019 đối với thửa số 815 diện tích 142,2 m
2 

và Phiếu chuyển số 
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404/3/CMĐ/PCTTĐC ngày 21/3/2019 đối với thửa số 816 diện tích 164,5 m
2 

của Chi nhánh, xác định: Đường QL. 55, đoạn từ nhà thờ Châu Thủy đến giáp 

xã Tân Phước. Riêng Phiếu chuyển thông tin số 405/3/CMĐ/PCTTĐC ngày 

21/3/2019, Chi nhánh xác định: vị trí thửa đất số 817, diện tích 60 m
2
: Đường bê 

tông 2,5 m, cách QL. 55 < 200 m; Đất ở vị trí 3, khu vực 2. Tuy nhiên, qua kiểm 

tra Giấy chứng nhận trên và Mảnh chính lý trích lục địa chính số 06-2019 được 

Chi nhánh xác lập ngày 11/01/2019 ban hành kèm theo quyết định cho phép 

chuyển mục đích là không đúng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Quyết định 

số 59/2014/QĐUBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh:“Đối với thửa đất của 

một người sử dụng nằm tiếp giáp với mặt tiền đường sử dụng cho một hoặc 

nhiều mục đích (kể cả thửa đất, khu đất các dự án đầu tư đất ở của các tổ chức) 

mà có chiều sâu trên 40 m thì áp dụng nguyên tắc điều chỉnh giá đất theo chiều 

sâu và yếu tố thuận lợi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này”. 

Từ Phiếu chuyển của Chi nhánh; theo đó Chi cục Thuế ban hành Thông 

báo số LTB 1971514-TK 0002974/TB-CCT ngày 27/3/2019 tính tiền sử dụng 

đất (thửa đất số 817), theo giá đất ở vị trí 3, khu vực 2 là không đúng theo quy 

định tại điểm c, khoản 2 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh. 

Từ kết quả 04 hồ sơ trên, nhận thấy: Việc chuyển thông tin để xác định 

nghĩa vụ tài chính của Chi nhánh không đúng nhưng Chi cục Thuế không kiểm 

tra, phối hợp với Chi nhánh để xác định lại thông tin mà theo đó ban hành 

Thông báo để thu tiền sử dụng đất là không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 

12, Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/06/2016 của 

Liên Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về hồ sơ và trình 

tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai 

của người sử dụng đất: Trách nhiệm của cơ quan thuế: Tiếp nhận, kiểm tra hồ 

sơ do Chi nhánh chuyển đến, trường hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu 

căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính thì cơ quan thuế đề nghị Chi nhánh xác 

định hoặc bổ sung thông tin. 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, UBND huyện Hàm Tân 

giải trình (kèm theo hồ sơ): Nội dung sai sót này; cùng ngày 24/11/2020, Chi 

nhánh đã ban hành lại Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính 

đồng thời có Công văn đề nghị Chi cục Thuế tính toán lại tiền sử dụng đất theo 

quy định. Theo đề nghị của Chi nhánh; ngày 30/11/2020, Chi cục Thuế ban hành 

02 thông báo, xác định số tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung vào ngân sách 

nhà nước là 9.764.444 đồng, bao gồm: Tiền lệ phí trước bạ là 45.000 đồng và tiền 
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sử dụng đất là 9.719.444 đồng. Theo đó, ngày 01/12/2020, người sử dụng đất đã 

nộp bổ sung số tiền này vào ngân sách Nhà nước. 

+ Trường hợp bà Trịnh Thị Thủy được chuyển mục đích từ đất trồng cây 

hàng năm khác sang đất ở nông thôn tại xã Tân Xuân với diện tích 359 m
2
, thửa 

đất số 97, tờ bản đồ số 11 thuộc Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BL 

320592 (chuyển trọn thửa, Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 05/9/2019). 

Theo Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai số 

130/9/CMĐ/PCTTĐC ngày 09/9/2019 của Chi nhánh, xác định: thửa đất chuyển 

mục đích có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu 

dân cư không được công nhận là đất ở. Tuy nhiên, qua kiểm tra Giấy chứng 

nhận trên thì thửa đất này là đất trồng cây hàng năm khác; từ kết quả kiểm tra hồ 

sơ của Đoàn Thanh tra tại đơn vị được thanh tra, Chi nhánh xác định lại: Theo 

hồ sơ lưu trữ thì thửa đất chuyển mục đích sử dụng đất không có nguồn gốc là 

đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở. Do đó, việc Chi nhánh xác định: diện 

tích đất chuyển mục đích có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có 

nhà ở là không đúng quy định; theo đó, Chi cục Thuế ban hành Thông báo số 

LTB 1971514-TK 0012043/TB-CCT ngày 16/9/2019 thông báo số tiền sử dụng 

đất phải nộp bằng 50% giá đất chênh lệch giữa 2 loại đất là không đúng quy 

định tại điểm b, khoản 2, Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, UBND huyện Hàm Tân 

giải trình (kèm theo hồ sơ): Nội dung sai sót này; cùng ngày 16/11/2020, Chi 

nhánh đã ban hành lại Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính 

đồng thời có Công văn đề nghị Chi cục Thuế tính toán lại tiền sử dụng đất theo 

quy định. Theo đề nghị của Chi nhánh; ngày 30/11/2020, Chi cục Thuế ban hành  

thông báo, xác định tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất phải nộp bổ sung vào 

ngân sách nhà nước là 10.118.200 đồng. Theo đó, ngày 02/12/2020, người sử 

dụng đất đã nộp bổ sung số tiền này vào ngân sách Nhà nước.  

- Có 04 trường hợp, Chi cục Thuế ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng 

đất không đúng quy định, cụ thể:  

+ 02 trường hợp của ông Bùi Đình Nội, UBND huyện Hàm Tân cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Tân Phúc từ đất trồng cây hàng năm khác 

sang đất ở tại nông thôn (mã loại đất ONT), diện tích: 2.100 m
2
 (QĐ số 800/QĐ-

UBND ngày 18/12/2017) và chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất 

ở tại nông thôn, diện tích: 800 m
2
 (QĐ số 801/QĐ-UBND ngày 18/12/2017); cả 

02 trường hợp này, Chi nhánh đều thể hiện vị trí đất ở là: “Mặt tiền đường ĐT 

720 Đoạn đi qua xã, vị trí xin chuyển mục đích cách đường ĐT 720 có chiều sâu 
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trên 160 m”; theo đó, cùng ngày 19/12/2017, Chi cục Thuế ban hành 02 Thông 

báo nộp tiền sử dụng đất (số 03/317/2017/TB-CCT và số 03/316/2017/TB-

CCT), xác định: Giá đất tính tiền sử dụng đất ở là 44.000 đồng/m
2
; cụ thể phần 

diện tích từ trên 160 m được tính bằng 20% giá chuẩn (20% x 220.000 đồng). 

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 Quyết định 59/2014/QĐ-UBND ngày 

26/12/2014 của UBND tỉnh: Giá đất cụ thể của từng phần diện tích theo chiều 

sâu và yếu tố thuận lợi của thửa đất, khu đất nêu trên không được thấp hơn giá 

đất vị trí 5 của khu vực có thửa đất, khu đất đó. Đối chiếu với quy định tại Phụ 

lục số 08 - Bảng giá đất huyện Hàm Tân, ban hành kèm theo Quyết định số 

59/2014/QĐ-UBND thì giá đất ở nông thôn của xã Tân Phúc tại Khu vực 2 (đất 

nằm tiếp giáp với đất ở nông thôn ven các trục đường giao thông chính với 

khoảng cách tính từ chỉ giới hành lang bảo vệ đường mỗi bên không quá 200 

m), theo Phiếu chuyển của Chi nhánh thì thửa đất xin chuyển mục đích có chiều 

sâu trên 160 m, vị trí 5 là: 70% x giá đất khu vực 1 = 70% x 120.000 đồng = 

84.000 đồng. Do đó, việc áp dụng và tính tiền sử dụng đất ở theo giá 44.000 

đồng/m
2
 là không đúng quy định. 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, UBND huyện Hàm Tân 

giải trình (kèm theo hồ sơ): Nội dung sai sót này, cùng ngày 02/12/2020, Chi 

cục Thuế ban hành 04 Thông báo thu bổ sung số tiền 69.537.250 đồng theo quy 

định (02 Thông báo nộp tiền lệ phí trước bạ 323.950 đồng và 02 Thông báo nộp 

tiền sử dụng đất 69.213.300 đồng).  

Nội dung giải trình trên, Đoàn Thanh tra đã tổng hợp và có Báo cáo kết 

quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 01/4/2021 ngày 

13/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 và Công văn số 953/UBND-TNMT ngày 07/4/2021 của UBND 

huyện Hàm Tân tiếp tục giải trình: Trường hợp này đã được cơ quan Chi cục 

Thuế Khu vực La Gi - Hàm Tân phối hợp với các ngành và địa phương khắc 

phục xong (thu bổ sung nộp ngân sách nhà nước, kèm theo chứng từ nộp tiền 

vào ngân sách nhà nước ngày 02/4/2021). 

+ 02 trường hợp của ông Phạm Thanh Tùng được phép chuyển từ đất 

trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn (mã loại đất ONT) với diện tích: 

3.421 m
2
, tại xã Tân Phúc (QĐ số 653/QĐ-UBND ngày 07/11/2017) và diện 

tích: 3.118 m
2
, tại xã Tân Phúc (QĐ số 652/QĐ-UBND ngày 07/11/2017) các 

thửa đất trên đều tiếp giáp đường 2 m thuộc vị trí 4; Chi nhánh thể hiện từng 

phần diện tích theo yếu tố chiều sâu từ 0 m - 40 m và từ > 40 m đến 80 m. Theo 

Phiếu chuyển của Chi nhánh, Chi cục Thuế không kiểm tra giá đất của từng 

phần diện tích theo chiều sâu của các thửa đất trên, không được thấp hơn giá đất 
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vị trí 5 của khu vực có thửa đất đó mà ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất 

theo giá đất của từng phần diện tích theo chiều sâu là không đúng với quy định 

tại điểm d khoản 1 Điều 6 Bản quy định kèm theo Quyết định số 59/2014/QĐ-

UBND của UBND tỉnh. 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, UBND huyện Hàm Tân 

giải trình (kèm theo hồ sơ): Nội dung sai sót này, cùng ngày 30/11/2020, Chi 

cục Thuế ban hành 04 Thông báo thu bổ sung số tiền 51.191.560 đồng theo quy 

định (02 Thông báo nộp tiền lệ phí trước bạ 227.500 đồng và 02 Thông báo nộp 

tiền sử dụng đất 50.964.060 đồng).  

Nội dung giải trình trên, Đoàn Thanh tra đã tổng hợp và có Báo cáo kết 

quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 01/4/2021 ngày 

13/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 và Công văn số 953/UBND-TNMT ngày 07/4/2021 của UBND 

huyện Hàm Tân tiếp tục giải trình: Đối với 02 hồ sơ của ông Phạm Thanh Tùng, 

hiện nay đã thu bổ sung với số tiền 51.191.560 đồng (kèm theo chứng từ nộp 

tiền vào ngân sách nhà nước ngày 09/02/2021). 

4. Về sự phù hợp kế hoạch sử dụng đất  

Có 38 trường hợp, UBND huyện cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển 

mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không đúng 

với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt (kèm theo phụ 

biểu 03) 

a. Năm 2017: 

Có 14 trường hợp, UBND huyện Hàm Tân cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất không đúng với Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 (trên cơ sở kết quả kiểm 

tra, đối chiếu với bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 kèm theo); trong đó: 

- Có 04 trường hợp: Có một phần diện tích cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất không đúng với kế hoạch sử dụng đất năm 2017; cụ thể: 

+ Bà Trần Thị Noãn được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng 

năm khác sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích: 240 m
2
, tại thị 

trấn Tân Nghĩa (QĐ số 481/QĐ-UBND ngày 17/10/2017) nhưng có một phần 

diện tích 106 m
2
 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất giao thông (mã loại 

đất DGT). 

+ Hộ ông Nguyễn Bá Thành (và bà Nguyễn Thị Minh Diệu) được phép 

chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở tại đô thị (mã loại đất 

ODT) với diện tích: 200 m
2
, tại thị trấn Tân Nghĩa (QĐ số 407/QĐ-UBND ngày 
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09/8/2017) nhưng có một phần diện tích 191 m
2
 theo kế hoạch sử dụng đất được 

duyệt là đất giao thông (mã loại đất DGT). 

+ Bà Trịnh Thị Hiếu được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng 

năm khác sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích: 300 m
2
, tại thị trấn 

Tân Nghĩa (QĐ số 411/QĐ-UBND ngày 09/8/2017) nhưng có một phần diện tích 

79 m
2 
theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất giao thông (mã loại đất DGT). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép bà 

Trịnh Thị Hiếu được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác sang 

đất ở tại đô thị là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 của 

huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2539/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2013. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 là không đúng quy định tại Điều 

52, Luật Đất đai năm 2013. 

+ Ông Du Thanh Bình được phép chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang 

đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp với diện tích 10.637 m
2
, tại xã Sông 

Phan (QĐ số 199/QĐ-UBND ngày 25/4/2017) nhưng có một phần diện tích 9.414 

m
2 

theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây lâu năm (mã loại đất 

CLN). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: năm 2017 xin chuyển 10.637 

m
2
 sang đất sản xuất kinh doanh): Mặc dầu trên bản đồ chỉ thể hiện 1 phần diện 

tích đất sản xuất kinh doanh; tuy nhiên trường hợp này đã được UBND huyện 

Hàm Tân cập nhật đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 được UBND 
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tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 (thể hiện tại số 

thứ tự 03, dự án đăng ký mới năm 2017, mục V, phụ biểu 10/CH, cũng như thể 

hiện tại trang 28, báo cáo thuyết minh về nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp 

tăng thêm); hồ sơ này được tiếp nhận và giải quyết ký cho phép chuyển mục 

đích sau ngày UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất của huyện, ký cho 

phép chuyển mục đích ngày 25/4/2017. 

Theo giải trình trên của UBND huyện, Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra hồ 

sơ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của UBND huyện Hàm Tân đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 833/QĐ-UBND, thể hiện: Theo 

Biểu số 10/CH - Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2017 của 

UBND huyện Hàm Tân tại Mục V. Đất sản xuất kinh doanh, đăng ký mới năm 

2017, số thứ tự 3 là Nhà máy gạch Đồng Tân (hộ ông Du Thanh Bình) diện tích 

1,27 ha được chuyển từ loại đất trồng cây hàng năm khác (mã loại đất HNK), tại 

xã Sông Phan. 

Theo đó, chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo kế hoạch năm 

2017 của UBND huyện Hàm Tân được duyệt đối với xã Sông Phan là 53,12 ha 

(hiện trạng sử dụng đất năm 2016 - Biểu 01, diện tích là 51,85 ha, diện tích cộng 

tăng là 1,27 ha được chuyển từ loại đất trồng cây hàng năm khác (mã loại đất 

HNK) sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (mã loại đất 

SKC) - Danh mục công trình Nhà máy gạch Đồng Tân (hộ ông Du Thanh Bình) 

(số liệu thể hiện tại Biểu 06/CH và Biểu 13/CH). Trong khi đó, Quyết định số 

199/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 cho phép ông Du Thanh Bình chuyển từ đất 

trồng rừng sản xuất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Sông 

Phan với diện tích 10.637 m
2
. Mặt khác, tại Biểu 13/CH - Chu chuyển đất đai 

trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, diện tích đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp của toàn địa bàn huyện Hàm Tân không tăng thêm (không được 

chuyển) từ đất trồng rừng sản xuất; nhưng UBND huyện đã cho phép hộ ông Du 

Thanh Bình chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang đất sản xuất kinh doanh phi 

nông nghiệp tại xã Sông Phan với diện tích 10.637 m
2
 trong năm 2017. Dẫn đến, 

vị trí hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Du Thanh Bình trên Bản đồ 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 không đúng một phần Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2017 của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt (diện tích 

cho phép chuyển 10.637 m
2
, trong đó có diện tích 9.414 m

2
). Vì vậy, việc giải 

trình trên đối với hồ sơ chuyển mục đích (ông Du Thanh Bình) của UBND 

huyện Hàm Tân không làm thay đổi được nội dung Biên bản Thanh tra đã được 

ghi nhận trước đây. 
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- Có 10 trường hợp: Toàn bộ diện tích đất cho phép chuyển mục đích sử 

dung đất không đúng với kế hoạch sử dụng đất năm 2017; cụ thể: 

+ Bà Nguyễn Thị Diễm được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng 

năm khác để sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn (mã loại đất ONT) với diện 

tích 620 m
2
, tại xã Thắng Hải (QĐ số 123/QĐ-UBND ngày 21/3/2018) nhưng 

theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất thương mại dịch vụ (mã loại đất 

TMD). 

+ Ông Phạm Thanh Tùng được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu 

năm sang đất ở tại nông thôn (mã loại đất ONT) với diện tích: 3.421 m
2
, tại xã 

Tân Phúc (QĐ số 653/QĐ-UBND ngày 7/11/2017) nhưng theo kế hoạch sử dụng 

đất được duyệt là đất trồng cây lâu năm (mã loại đất CLN). 

+ Ông Phạm Thanh Tùng được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu 

năm sang đất ở tại nông thôn (mã loại đất ONT) với diện tích: 2.417 m
2
, tại xã 

Tân Phúc (QĐ số 651/QĐ-UBND ngày 7/11/2017) nhưng theo kế hoạch sử dụng 

đất được duyệt là đất trồng cây hàng năm khác (mã loại đất HNK). 

+ Ông Phạm Thanh Tùng được phép chuyển mục đích đất từ trồng cây 

hàng năm khác sang đất ở tại nông thôn (mã loại đất ONT) với diện tích: 3.118 

m
2
, tại xã Tân Phúc (QĐ số 652/QĐ-UBND ngày 7/11/2017) nhưng theo kế 

hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây lâu năm (mã loại đất CLN). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình 03 hồ sơ của ông Phạm Thanh 

Tùng: UBND huyện cho phép ông Phạm Thanh Tùng được phép chuyển mục 

đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn (02 hồ sơ) và từ đất trồng 

cây hàng năm khác sang đất ở tại nông thôn (01 hồ sơ) để sử dụng vào mục đích 

đất ở nông thôn là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 

của huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2539/QĐ-

UBND ngày 26/10/2013. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 
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sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 là không đúng quy định tại Điều 

52, Luật Đất đai năm 2013. 

+ Bà Đinh Thị Kim Xanh được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây 

hàng năm khác sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích: 451 m
2
, tại 

thị trấn Tân Nghĩa (QĐ số 699/QĐ-UBND ngày 15/11/2017) nhưng theo kế 

hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây lâu năm (mã loại đất CLN). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép bà 

Đinh Thị Kim Xanh được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác 

sang đất ở tại đô thị là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 

2020 của huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2539/QĐ-UBND ngày 26/10/2013; Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019; Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 

01/4/2020. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 là không đúng quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013. 

+ Bà Phạm Thị Thanh Mỹ được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu 

năm sang đất ở tại đô thị (mã loại ODT) với diện tích: 600 m
2
, tại thị trấn Tân 

Nghĩa (QĐ số 406/QĐ-UBND ngày 09/8/2017) nhưng theo kế hoạch sử dụng đất 

được duyệt là đất trồng cây hàng năm khác (mã loại đất HNK). 
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Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép bà 

Phạm Thị Thanh Mỹ được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang 

đất ở tại đô thị là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 của 

huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2539/QĐ-UBND 

ngày 26/10/2013. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 là không đúng quy định tại Điều 

52, Luật Đất đai năm 2013. 

+ Ông Lê Tấn Đức được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm 

khác để sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn (mã loại đất ONT) với diện tích: 

250 m
2
, tại xã Tân Phúc (QĐ số 387/QĐ-UBND ngày 01/8/2017) nhưng theo kế 

hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây lâu năm (mã loại đất CLN). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép ông Lê 

Tấn Đức được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác để sử dụng 

vào mục đích đất ở nông thôn là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2011 - 2020 của huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2539/QĐ-UBND ngày 26/10/2013. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 
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hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 là không đúng quy định tại Điều 

52, Luật Đất đai năm 2013. 

+ Ông Trần Minh được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm 

khác để sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn (mã loại đất ONT) với diện tích 

2.789 m
2
, tại xã Tân Phúc (QĐ số 45/QĐ-UBND ngày 26/2/2018) nhưng theo kế 

hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây hàng năm khác (mã loại đất HNK). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép ông 

Trần Minh được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác để sử 

dụng vào mục đích đất ở nông thôn là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2011 - 2020 của huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2539/QĐ-UBND ngày 26/10/2013. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 là không đúng quy định tại Điều 

52, Luật Đất đai năm 2013. 

+ Ông Phạm Trần Lực được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng 

năm khác để sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn (mã loại đất ONT) với diện 

tích 540 m
2
, tại xã Sông Phan (QĐ số 723/QĐ-UBND ngày 23/11/2017) nhưng 

theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (mã 

loại đất SKC). 

+ Ông Trần Chiến được phép chuyển mục đích từ đất rừng trồng sản xuất 

để sử dụng vào mục đích đất ở đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích 100 m
2
, tại 

thị trấn Tân Minh (QĐ số 724/QĐ-UBND ngày 23/11/2017) nhưng theo kế 

hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây hàng năm khác (mã loại đất HNK). 
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b. Năm 2018: 

Có 18 trường hợp, UBND huyện Hàm Tân cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất không đúng với Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 (trên cơ sở kết quả kiểm 

tra, đối chiếu với bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 kèm theo); trong đó: 

- Có 09 trường hợp: Có một phần diện tích cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất không đúng với kế hoạch sử dụng đất năm 2018; cụ thể: 

+ Ông Nguyễn Văn Hoàng được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây 

hàng năm khác để sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn (mã loại đất ONT) với 

diện tích 544 m
2
, tại xã Tân Thắng (QĐ số 632/QĐ-UBND ngày 16/7/2018) 

nhưng có một phần diện tích 374 m
2
 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất 

trồng cây lâu năm (mã loại đất CLN). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép ông 

Nguyễn Văn Hoàng được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác 

để sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2011 - 2020 của huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2539/QĐ-UBND ngày 26/10/2013; Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019; 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 

01/4/2020. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 là không đúng quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013. 



 

19 

 

 

+ Ông Phạm Thành Được, được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây 

hàng năm khác sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích 1.126 m
2
, tại 

thị trấn Tân Nghĩa (QĐ số 823/QĐ-UBND ngày 24/8/2018) nhưng có một phần 

diện tích 318 m
2
 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất giao thông (mã loại 

đất DGT). 

+ Ông Lê Quang Hưng được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng 

năm khác sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích 475 m
2
, tại thị trấn 

Tân Nghĩa (QĐ số 1192/QĐ-UBND ngày 12/11/2018) nhưng có một phần diện 

tích 317,5 m
2
 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất giao thông (mã loại đất 

DGT). 

+ 04 hồ sơ của bà Vũ Thị Thanh Thanh được phép chuyển mục đích từ đất 

trồng cây hàng năm khác sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) tại thị trấn Tân 

Nghĩa, với diện tích: 180 m
2 

(QĐ số 373/QĐ-UBND ngày 24/5/2018) có một 

phần diện tích 129 m
2
 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây hàng 

năm khác (mã loại đất HNK); diện tích: 220 m
2 

(QĐ số 372/QĐ-UBND ngày 

24/5/2018) có một phần diện tích 157 m
2
 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là 

đất trồng cây hàng năm khác (mã loại đất HNK); diện tích: 400 m
2 

(QĐ số 

375/QĐ-UBND ngày 24/5/2018) có một phần diện tích 283 m
2
 theo kế hoạch sử 

dụng đất được duyệt là đất trồng cây hàng năm khác (mã loại đất HNK) và diện 

tích: 149,4 m
2 

(QĐ số 374/QĐ-UBND ngày 24/5/2018) có một phần diện tích 

142,9 m
2
 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây hàng năm khác 

(mã loại đất HNK). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép bà Vũ 

Thị Thanh Thanh  được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác để 

sử dụng vào mục đích đất ở đô thị là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2011 - 2020 của huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2539/QĐ-UBND ngày 26/10/2013; Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019; 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 

01/4/2020. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 
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huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, 

điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 là không đúng quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013. 

+ Ông Nguyễn Hữu Sơn được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu 

năm sang đất ở tại nông thôn (mã loại đất ONT) với diện tích: 4.269 m
2
, tại xã 

Sông Phan (QĐ số 472/QĐ-UBND ngày 12/6/2018) nhưng có một phần diện 

tích 422 m
2
 theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất giao thông (mã loại đất 

DGT) và một phần diện tích 2.009 m
2
 là đất trồng cây lâu năm (mã loại đất 

CLN). 

+ Bà Đoàn Thị Hồng Thoa được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây 

lâu năm để sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn (mã loại đất ONT) với diện 

tích: 460 m
2
, tại xã Sông Phan (QĐ số 954/QĐ-UBND ngày 26/9/2018) nhưng 

có một phần diện tích 405,34 m
2 

theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất cơ 

sở sản xuất phi nông nghiệp (mã loại đất SKC). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép bà 

Đoàn Thị Hồng Thoa được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm để sử 

dụng vào mục đích đất ở nông thôn là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2011 - 2020 của huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2539/QĐ-UBND ngày 26/10/2013. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 
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sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 là không đúng quy định tại Điều 

52, Luật Đất đai năm 2013. 

- Có 09 trường hợp: Toàn bộ diện tích đất cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất không đúng với kế hoạch sử dụng đất năm 2018; cụ thể: 

+ Ông Vũ Như Ý được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm 

khác để sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn (mã loại đất ONT) với diện tích 

906 m
2
, tại xã Sông Phan (QĐ số 39/QĐ-UBND ngày 07/01/2019) nhưng theo 

kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây lâu năm (mã loại đất CLN). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép ông Vũ 

Như Ý được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác để sử dụng 

vào mục đích đất ở nông thôn là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2011 - 2020 của huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2539/QĐ-UBND ngày 26/10/2013. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 là không đúng quy định tại Điều 

52, Luật Đất đai năm 2013. 

+ Ông Phạm Bá Đức được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu 

năm để sử dụng vào mục đích đất ở nông thôn (mã loại đất ONT) với diện tích: 

1.000 m
2
, tại xã Tân Thắng (QĐ số 958/QĐ-UBND ngày 26/9/2018) nhưng theo 

kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây lâu năm (mã loại đất CLN). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép ông 

Phạm Bá Đức được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm để sử dụng 
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vào mục đích đất ở nông thôn là phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019; 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 

01/4/2020. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là không đúng quy định tại Điều 52, 

Luật Đất đai năm 2013. 

+ Bà Huỳnh Thị The được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng 

năm khác sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích: 200 m
2
, tại thị 

trấn Tân Nghĩa (QĐ số 1257/QĐ-UBND ngày 06/12/2018); nhưng theo kế 

hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây hàng năm khác (mã loại đất 

HNK). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép bà 

Huỳnh Thị The được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác để 

sử dụng vào mục đích đất ở đô thị là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2011 - 2020 của huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2539/QĐ-UBND ngày 26/10/2013. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 
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hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 là không đúng quy định tại Điều 

52, Luật Đất đai năm 2013. 

+ Bà Vũ Thị Thanh Thanh được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây 

hàng năm khác sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích: 1.500 m
2
, 

tại thị trấn Tân Nghĩa (QĐ số 414/QĐ-UBND ngày 04/6/2018); nhưng theo kế 

hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây hàng năm khác (mã loại đất 

HNK). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép bà Vũ 

Thị Thanh Thanh được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác 

sang đất ở tại đô thị là phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019; Điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 

01/4/2020. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là không đúng quy định tại Điều 52, 

Luật Đất đai năm 2013. 

+ Ông Huỳnh Hùng Cường được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây 

hàng năm khác sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích: 80 m
2
, tại 

thị trấn Tân Minh (QĐ số 565/QĐ-UBND ngày 29/6/2018); nhưng theo kế 
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hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây hàng năm khác (mã loại đất 

HNK). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 

01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép ông 

Huỳnh Hùng Cường được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác 

để sử dụng vào mục đích đất ở đô thị là phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2011 - 2020 của huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2539/QĐ-UBND ngày 26/10/2013. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 là không đúng quy định tại Điều 

52, Luật Đất đai năm 2013. 

+ Hộ ông Đặng Văn Chính được phép chuyển mục đích từ đất trồng lúa 

nước còn lại sang đất trồng cây lâu năm (mã loại đất CLN) với diện tích: 1.230 

m
2
, tại thị trấn Tân Nghĩa (QĐ số 139/QĐ-UBND ngày 28/3/2018); nhưng theo 

kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất ở đô thị (mã loại đất ODT). 

+ 02 hồ sơ của bà Trần Thị Thu Cúc (thị trấn Tân Nghĩa) được phép 

chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị (mã loại đất ODT), 

với diện tích: 1.267 m
2
 (QĐ số 789/QĐ-UBND ngày 16/8/2018) và từ đất trồng 

cây hàng năm khác sang đất ở tại đô thị, diện tích: 448 m
2
 (QĐ số 788/QĐ-

UBND ngày 16/8/2018); nhưng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất 

thương mại, dịch vụ (mã loại đất TMD). 

+ Ông Nguyễn Đình Minh được phép chuyển mục đích từ đất trồng lúa 

sang đất ở tại nông thôn (mã loại đất ONT) với diện tích: 1.316 m
2
, tại xã Tân 

Thắng (QĐ số 496/QĐ-UBND ngày 12/6/2018); nhưng theo kế hoạch sử dụng 

đất được duyệt là đất trồng cây lâu năm (mã loại đất CLN). 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, Đoàn Thanh tra đã có 

Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định thanh tra; đến ngày 
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01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 848/UBND-TNMT ngày 

25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân giải trình: UBND huyện cho phép ông 

Nguyễn Đình Minh được phép chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất ở tại 

nông thôn là phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019; Điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1110/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 01/4/2020. 

Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra nội dung giải trình trên và theo quy định 

tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp 

huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt là một trong những 

căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cụ thể là Kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt; như 

vậy, thời điểm cho phép chuyển mục đích của năm nào phải căn cứ vào Kế 

hoạch sử dụng đất đã được duyệt của năm đó. Do đó, UBND huyện Hàm Tân 

cho rằng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm tại thời điểm cho phép chuyển mục đích, nhưng đúng với 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 là không đúng quy định tại Điều 52, 

Luật Đất đai năm 2013. 

b. Năm 2019: 

Có 06 trường hợp, UBND huyện Hàm Tân cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất không đúng với Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 (trên cơ sở kết quả kiểm 

tra, đối chiếu với bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 kèm theo); trong đó: 

- Có 01 trường hợp: Có một phần diện tích cho phép chuyển mục đích 

sử dung đất không đúng với kế hoạch sử dụng đất năm 2019; cụ thể: Ông Phạm 

Văn Cọt được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông 

thôn (mã loại đất ONT), với diện tích: 429 m
2
, tại xã Tân Xuân (QĐ số 339/QĐ-

UBND ngày 21/5/2019) nhưng có một phần diện tích 314 m
2
 theo kế hoạch sử 

dụng đất được duyệt là đất trồng cây lâu năm (mã loại đất CLN). 

- Có 05 trường hợp: Toàn bộ diện tích đất cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất không đúng với kế hoạch sử dụng đất năm 2019; cụ thể: 

+ Ông Phạm Thanh Tùng được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây 

hàng năm khác để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, hình 

thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần (mã loại đất 

SKC) với diện tích: 4.546 m
2
, tại xã Tân Phúc (Quyết định số 767/QĐ-UBND 
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ngày 04/7/2019 và được đính chính tại Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 

23/7/2019) nhưng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng hàng năm 

khác (mã loại đất HNK). 

+ Ông Phạm Thanh Tùng được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây 

hàng năm khác để sử dụng vào mục đích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (mã 

loại đất SKC) với diện tích: 3.073 m
2
, tại xã Tân Phúc (Quyết định số 768/QĐ-

UBND ngày 04/7/2019 và được đính chính tại Quyết định số 854/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2019) nhưng theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt là đất trồng cây lâu 

năm (mã loại đất CLN). 

* Đối với 02 trường hợp ông Phạm Thanh Tùng được UBND huyện cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch sử dụng đất năm 

2019; sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, UBND huyện Hàm Tân 

có Công văn số 4039/UBND-TNMT ngày 03/12/2020 giải trình và đã được 

Đoàn Thanh tra tổng hợp Báo cáo kết quả Thanh tra trình người ra Quyết định 

thanh tra; Tuy nhiên, ngày 01/4/2021, Đoàn Thanh tra nhận được Công văn số 

848/UBND-TNMT ngày 25/3/2021 của UBND huyện Hàm Tân tiếp tục giải 

trình với cùng một nội dung như sau: Ngày 17/01/2019, UBND huyện Hàm Tân 

có Công văn số 223/UBND-TNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu 

phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện (công trình 

Xưởng gia công may mặc của ông Phạm Thanh Tùng tại xã Tân Phúc). Tuy 

nhiên, trong quá trình chờ Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến, gắn với việc 

lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019; phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham 

mưu cập nhật công trình Xưởng gia công may mặc của ông Phạm Thanh Tùng 

vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019. Diện tích này có trong danh mục đất 

cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đăng ký mới (thể hiện tại số thứ tự số 03, Bảng 

số 22 báo cáo kế hoạch sử dụng đất). Tuy nhiên, quá trình thực hiện Đơn vị tư 

vấn chưa kịp thời cập nhật vị trí trên vào bản đồ nhưng bộ phận chuyên môn 

thiếu kiểm tra, giám sát phát hiện nên để xảy ra việc sai sót. 

Theo giải trình của UBND huyện về nội dung cho phép ông Phạm Thanh 

Tùng chuyển mục đích sử dụng đất không đúng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 

được UBND tỉnh phê duyệt; Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra hồ sơ phê duyệt 

kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Hàm Tân đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 thể hiện: 

Theo Biểu số 10/CH - Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2019 

của UBND huyện Hàm Tân tại mục C.VI. Đất sản xuất kinh doanh, đăng ký mới 

năm 2019, số thứ tự 136 là Xưởng gia công may mặc (Phạm Thanh Tùng) diện 
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tích 0,76 ha, tại xã Tân Phúc. Tuy nhiên, qua kiểm tra Biểu số 13/CH - Chu 

chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và tại trang 46 Báo cáo 

thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hàm Tân thể 

hiện: diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (mã loại đất SKC) trong năm 

2019 tổng diện tích tăng 54,31 ha do chuyển từ các loại đất: Đất trồng lúa (mã 

loại đất LUA) diện tích 0,01 ha, đất trồng cây hàng năm khác (mã loại đất HNK) 

diện tích 29,89 ha và đất trồng cây lâu năm (mã loại đất CLN) diện tích 24,41 

ha; đối chiếu tổng diện tích tăng 54,31 ha với Biểu số 10/CH - Danh mục công 

trình, dự án thực hiện trong năm 2019, không có phần diện tích của Xưởng gia 

công may mặc Phạm Thanh Tùng chỉ bao gồm 08 Danh mục, công trình như 

sau: 1. Công trình phụ trợ khai thác chế biến Mỏ đá Tân Phúc, diện tích 5,2 ha 

(chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác diện tích 2,2 ha, đất trồng cây lâu năm 

diện tích 3,0 ha); 2. Khu chế biến đá và công trình phụ trợ mỏ đá Tân Hà, diện 

tích 40,20 ha (chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác diện tích 22,34 ha, đất 

trồng cây lâu năm diện tích 17,86 ha); 3. Nhà máy băm gỗ Thái Anh Thư, diện 

tích 0,52 ha (chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác); 4. Mở rộng cơ sở sản xuất 

gạch ngói Huynh Đệ, diện tích 1,0 ha (chuyển từ đất trồng cây lâu năm); 5. Nhà 

máy Chế biến gạch Tuynel Hoàng Sơn, diện tích 2,47 ha (chuyển từ đất trồng 

lúa diện tích 0,01 ha, đất trồng cây hàng năm khác diện tích 1,61 ha, đất trồng 

cây lâu năm diện tích 0,85 ha); 6. Doanh nghiệp tư nhân Ái Lan, diện tích 1,7 ha 

(chuyển từ đất trồng cây lâu năm); 7. Nhà máy chế biến gạch Tuynel Phương 

Ngân diện tích 2,34 ha (chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác); 8. Mở rộng lò 

gạch Hoffman Trần Văn Quý - Lê Thị Minh Hóa, diện tích 0,88 ha (chuyển từ 

đất trồng cây hàng năm khác).  

Theo đó, chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp đối với huyện Hàm 

Tân là 132,77 ha (hiện trạng sử dụng đất năm 2018 là 78,46 ha, diện tích cộng 

tăng là 54,31 ha), cụ thể hơn đối với xã Tân Phúc: Chỉ tiêu đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp năm 2019 là 5,52 ha tại Biểu 06/CH (hiện trạng sử dụng đất 

năm 2018 là 0,32 ha tại Biểu 01/CH, diện tích tăng là 5,20 ha, toàn bộ diện tích 

tăng này là của Công trình phụ trợ khai thác chế biến Mỏ đá Tân Phúc tại Biểu 

số 10/CH, không có phần diện tích của Xưởng gia công may mặc Phạm 

Thanh Tùng). 

Song song với kết quả kiểm tra số liệu của các Biểu kèm theo hồ sơ Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2019, không có phần diện tích danh mục, công trình của 

Xưởng gia công may mặc Phạm Thanh Tùng; Đoàn Thanh tra tiếp tục kiểm tra, đối 

chiếu với Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 do UBND huyện cung cấp, thể 

hiện: Vị trí 02 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phạm Thanh Tùng 
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không đúng với Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Hàm Tân được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019.  

Hơn nữa, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Hàm Tân 

được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 03/6/2019; 02 Đơn xin chuyển mục đích sử 

dụng đất của ông Phạm Thanh Tùng vào ngày 19/6/2019; ông Phạm Thanh Tùng 

nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện vào ngày 20/6/2019; 

ngày 02/7/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định xác minh thực địa, 

thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, qua đó kết luận: Thửa đất đã 

được cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (từ đất trồng cây hàng năm 

khác sang đất sản xuất kinh doanh) và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019; ngày 01/7/2019, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường có Công văn số 276/TNMT thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều 

kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phạm Thanh Tùng, trong đó 

có nội dung: Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Hàm Tân 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 thì 

vị trí xin chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phạm Thanh Tùng nằm trong quy 

hoạch đất nông nghiệp của địa phương; diện tích đất ông Phạm Thanh Tùng xin 

chuyển mục đích từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất sản xuất kinh doanh đã 

được cấp nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019. Theo đó, UBND huyện Hàm 

Tân căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-UBND để cho phép ông Phạm Thanh Tùng 

chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm khác để sử dụng vào đất 

sản xuất kinh doanh đối với 02 thửa đất trên (Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất có trước khi ông Tùng có đơn xin chuyển mục đích và UBND huyện cho 

phép ông Tùng chuyển mục đích sử dụng đất). Như vậy, Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2019 của UBND huyện Hàm Tân được UBND tỉnh phê duyệt là căn cứ để 

UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 52, 

Luật Đất đai năm 2013; trong khi đó số liệu theo hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 

2019, không có phần diện tích danh mục, công trình của Xưởng gia công may mặc 

Phạm Thanh Tùng và vị trí hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phạm 

Thanh Tùng không đúng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của UBND huyện Hàm 

Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt. Do đó, việc UBND huyện giải trình cho rằng: 

Quá trình thực hiện Đơn vị tư vấn chưa kịp thời cập nhật vị trí trên vào bản đồ 

nhưng bộ phận chuyên môn thiếu kiểm tra, giám sát phát hiện nên để xảy ra việc 

sai sót, là không có cơ sở để thay đổi nội dung đã được ghi nhận (UBND huyện 

cho phép ông Phạm Thanh Tùng được chuyển mục đích sử dụng đất không đúng 

với kế hoạch sử dụng đất năm 2019) tại Biên bản Thanh tra.                                                                                                                                         
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+ Ông Ngô Minh Tú được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm 

sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích: 200 m
2
, tại thị trấn Tân 

Nghĩa (QĐ số 179/QĐ-UBND ngày 07/3/2019); nhưng theo kế hoạch sử dụng 

đất được duyệt là Đất văn hóa (mã loại đất DVH). 

+ Ông Ngô Xuân Vĩnh và bà Lê Thúy Ái được phép chuyển mục đích từ đất 

trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích: 100 m
2
, tại 

thị trấn Tân Nghĩa (QĐ số 180/QĐ-UBND ngày 07/3/2019); nhưng theo kế hoạch 

sử dụng đất được duyệt là Đất văn hóa (mã loại đất DVH). 

+ Bà Ngô Nữ Quỳnh Như được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu 

năm sang đất ở tại đô thị (mã loại đất ODT) với diện tích: 200 m
2
, tại thị trấn 

Tân Nghĩa (QĐ số 181/QĐ-UBND ngày 07/3/2019); nhưng theo kế hoạch sử 

dụng đất được duyệt là Đất văn hóa (mã loại đất DVH). 

5. Về tách thửa đất ở kèm theo đất nông nghiệp khi chuyển mục đích 

sử dụng đất 

Có 02 trường hợp được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm 

sang đất ở nông thôn (không phải là đất vườn ao, trong cùng thửa đất có nhà ở) 

và tách thửa kèm theo đất nông nghiệp, cụ thể: 

- Trường hợp ông Đặng Văn Lộc được chuyển mục đích từ trồng cây lâu 

năm sang đất ở nông thôn tại xã Tân Xuân (Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 

15/3/2019) và thực hiện đồng thời việc tách thành 02 thửa đất ở có kèm theo đất 

nông nghiệp: thửa 39, diện tích 178,5 m
2
 (đất ở 100 m

2
, đất trồng cây lâu năm 

78,5 m
2
) và thửa 40, diện tích 213,6 m

2
 (đất ở 60 m

2
, đất trồng cây lâu năm 

163,6 m
2
). 

- Trường hợp ông Lê Sang được chuyển mục đích từ trồng cây lâu năm 

sang đất ở nông thôn tại xã Tân Xuân (Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 

15/3/2019) và thực hiện đồng thời việc tách thành 05 thửa đất ở có kèm theo đất 

nông nghiệp: thửa số 839, diện tích 246 m
2
 (đất ở 60 m

2
, đất trồng cây lâu năm 

186 m
2
); thửa số 840, diện tích 258 m

2
 (đất ở 60 m

2
, đất trồng cây lâu năm 198 

m
2
);  thửa số 841, diện tích 270 m

2
 (đất ở 60 m

2
, đất trồng cây lâu năm 210 m

2
); 

thửa số 842, diện tích 279 m
2
 (đất ở 60 m

2
, đất trồng cây lâu năm 219 m

2
) và  

thửa số 843, diện tích 246 m
2
 (đất ở 60 m

2
, đất trồng cây lâu năm 186 m

2
). 

Việc chuyển mục đích sử dụng đất ở và tách thửa kèm theo đất nông 

nghiệp như trên là không bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 4 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND 

tỉnh; đồng thời không phù hợp theo quy định tại tiết a điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 

Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về bản đồ địa chính: Thửa đất được xác định theo phạm vi quản 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=174526
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lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng 

đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử 

dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.  

6. Nội dung sai sót khác: 

- Có 22 trường hợp bản đồ địa chính khu đất không ghi ngày, tháng, năm 

ban hành kèm theo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của 

UBND huyện Hàm Tân và đóng dấu vào góc trái phía trên tờ (hoặc mảnh) bản 

đồ (kèm theo Phụ biểu số 04).  

- Có 02 trường hợp Chi nhánh xác định đất thương mại, dịch vụ trong hạn 

mức tại Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính là không phù hợp 

quy định tại Điều 7 Thông tư số 76/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, cụ thể: 

+ Trường hợp của ông Đinh Xuân Thịnh (sử dụng đất tại xã Thắng Hải) 

được UBND huyện Hàm Tân cho phép chuyển từ đất trồng cây hàng năm khác 

sang đất thương mại, dịch vụ, với diện tích 236 m
2
 (QĐ số 918/QĐ-UBND ngày 

05/8/2019); tại Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính xác định diện 

tích đất trong hạn mức: 236 m
2
. 

+ Trường hợp của ông Trần Văn Minh (sử dụng đất tại xã Thắng Hải, 

huyện Hàm Tân) được UBND huyện Hàm Tân cho phép chuyển từ đất trồng cây 

hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ với diện tích 149 m
2
 (QĐ số 

1154/QĐ-UBND ngày 12/9/2019); tại Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ 

tài chính xác định diện tích đất trong hạn mức: 149 m
2
. 

Sau khi kết thúc việc thanh tra thực tế tại đơn vị, UBND huyện Hàm Tân 

có Công văn số 4039/UBND-TNMT ngày 03/12/2020 giải trình: Việc xác định 

đất thương mại, dịch vụ trong hạn mức là chưa phù hợp trong quá trình ghi 

thông tin địa chính; tuy nhiên, cơ quan thuế ban hành thông báo nộp tiền sử 

dụng đất đảm bảo theo quy định không gây thất thoát cho nhà nước và cũng 

không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Hiện nay, Chi nhánh đã khắc 

phục, chỉnh sửa bổ sung lại phiếu chuyển thông tin cho phù hợp. 

III. Giải trình bổ sung của UBND huyện Hàm Tân đối với kết quả 

thanh tra: 

Theo báo cáo giải trình bổ sung của UBND huyện Hàm Tân tại Báo cáo 

số 671/BC-UBND ngày 01/11/2021 và Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 

26/11/2021; qua kiểm tra rà soát, đối chiếu bản đồ, tài liệu, hồ sơ có liên quan, 

kết quả:  
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- Có 08 hồ sơ với tổng diện tích là 4.901,9 m
2
, UBND huyện Hàm Tân 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch sử dụng đất 

năm 2018 được UBND tỉnh phê duyệt là không đúng theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, nhưng UBND huyện đã bổ sung, cập nhật vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2019 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1381/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 theo quy định tại khoản 8, Điều 2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ: “Trong trường hợp cần thiết mà 

phải điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình nhưng không 

làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo 

chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thì Phòng Tài nguyên và Môi 

trường tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trình Ủy 

ban nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên 

và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận cho phép để 

thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của năm 

tiếp theo”. 

- Đối với 19 hồ sơ (tại phụ biểu 03 kèm theo Báo cáo số 266/BC-UBND), 

UBND huyện giải trình, với nội dung: UBND huyện đã khắc phục, bổ sung, cập 

nhật vào kế hoạch sử dụng đất 2021 cho phù hợp với mục đích sử dụng đất 

trước đây và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1004/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2021. Từ kết quả thanh tra, các hồ sơ này được UBND huyện cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng kế hoạch sử dụng đất vào các 

năm 2017, năm 2018 và năm 2019, nhưng UBND huyện bổ sung, cập nhật vào 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là không đúng theo quy định tại khoản 8, Điều 

2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Hơn nữa, căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 16/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai có hiệu lực ngày 08/02/2021, tại khoản 2, 

Điều 5 quy định: “Bãi bỏ khoản 8, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017”; do đó, việc cập nhật, bổ sung 18 hồ sơ trên vào kế hoạch sử dụng 

đất vào năm 2021 của UBND huyện là không đúng với quy định tại Nghị định 

số 148/2020/NĐ-CP. 

Như vậy, qua kết quả thanh tra: trong 38 hồ sơ với tổng diện tích là 

45.033,74 m
2
, UBND huyện cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử 

dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không đúng với kế hoạch 

sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt là không đúng theo quy định 

tại khoản 1, Điều 52 Luật Đất đai năm 2013. Theo giải trình của UBND huyện 

Hàm Tân và qua kết quả kiểm tra, rà soát của Đoàn Thanh tra, kết quả: Có 08 hồ 

sơ UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế 
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hoạch sử dụng đất năm 2018 với tổng diện tích 4.901,9 m
2 

được UBND huyện 

cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất vào năm 2019 theo quy định tại khoản 8, 

Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và 30 hồ sơ (phụ biểu 02), UBND huyện 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch sử dụng đất 

hàng năm với tổng diện tích là 40.131,84 m
2
; tại thời điểm thanh tra, UBND 

huyện không hoặc chưa được cập nhật, bổ sung theo đúng quy định (trong 30 hồ 

sơ này, có 19 hồ sơ UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không 

đúng kế hoạch sử dụng đất vào các năm 2017, năm 2018 và năm 2019, nhưng 

UBND huyện cập nhật, bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là không 

đúng theo quy định tại khoản 8, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP và khoản 

2, Điều 5 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 16/12/2020 của Chính phủ).  

IV. Kết luận:  

Công tác quản lý nhà nước về đất đai trong lĩnh vực chuyển mục đích sử 

dụng đất, UBND huyện Hàm Tân đã triển khai thực hiện theo trình tự thủ tục 

của Luật Đất đai năm 2013; các nghị định thi hành Luật Đất đai năm 2013; các 

Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; các Quyết định của 

UBND tỉnh quy định về trình tục thủ tục thực hiện hành chính trên lĩnh vực đất 

đai (Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về ban 

hành quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, cơ 

chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 

14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND 

tỉnh); quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định; tuy nhiên, vẫn 

còn tồn tại một số nội dung cụ thể như sau:  

1. Về thực hiện trình tự thủ tục, quy định hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng đất. 

Căn cứ các quy định pháp luật đất đai năm 2013, Quyết định số 

56/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế 

phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, 

Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và 

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh bổ sung một 

số điều của Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND; qua kiểm tra hồ sơ nhận thấy: 

trong việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chuyển 
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mục đích sử dụng đất vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót cần kịp thời chấn chỉnh; 

cụ thể: 

- Có 01 trường hợp không có bản đồ trích lục hoặc trích đo địa chính thửa 

đất theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT 

ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Có 13 trường hợp không có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 

02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Có 02 trường hợp, Phiếu chuyển Thông tin để xác định nghĩa vụ tài 

chính, Chi nhánh ghi đất thương mại, dịch vụ trong hạn mức là không đúng quy 

định tại Điều 7 Thông tư số 76/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 

- Nội dung ghi chép thông tin hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo 

quy định nhưng vẫn còn tồn tại: Có 22 trường hợp bản đồ địa chính khu đất 

không ghi ngày, tháng, năm ban hành kèm theo quyết định cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất của UBND huyện Hàm Tân và đóng dấu vào góc trái phía 

trên tờ (hoặc mảnh) bản đồ. 

2. Về xác định khu vực, vị trí, thửa đất vườn ao, chuyển thông tin để 

xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo nộp tiền sử dụng đất 

Có 13 trường hợp xác định khu vực, vị trí, thửa đất vườn ao, chuyển 

thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo nộp tiền sử dụng đất 

không đúng quy định: 

Có 09 trường hợp: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Tân 

chuyển thiếu thông tin địa chính hoặc sai thông tin địa chính dẫn đến Chi cục 

Thuế huyện Hàm Tân ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất không đúng quy 

định tại Điều 6 Bản quy định kèm theo Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh về Bảng giá các loại đất và Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. 

Có 04 trường hợp, Chi cục Thuế ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng 

đất không đúng quy định tại Điều 6 Bản quy định kèm theo Quyết định số 

59/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Như vậy, trong 13 trường hợp trên, gồm: 10 trường hợp: Chi cục Thuế 

Khu vực La Gi - Hàm Tân tính toán và ban hành lại Thông báo thu tiền lệ phí 

trước bạ và Thông báo thu tiền sử dụng đất là 239.116.833 đồng, người sử dụng 

đất đã nộp bổ sung tiền này vào ngân sách nhà nước và 03 trường hợp: Chi cục 

Thuế Khu vực La Gi - Hàm Tân tính toán và ban hành lại Thông báo xác định số 
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tiền thu dư của người sử dụng đất là 107.340.638 đồng; Ngày 24/11/2021, Chi 

cục Thuế Khu vực La Gi - Hàm Tân đã ban hành 03 quyết định hoàn trả với 

tổng số tiền 107.340.638 đồng và đã được hoàn trả cho người sử dụng đất tại 03 

chứng từ hoàn trả số cùng ngày 24/11/2021 với tổng số tiền 97.373.080 đồng; 

phần chênh lệch giữa 107.340.638 đồng và 97.373.080 đồng là phần giảm 

2%/năm thanh toán trước hạn 5 năm theo khoản 1, Điều 16 Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, quy 

định: “… trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán trước hạn thì được hỗ trợ, 

giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn 

trả trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn”. 

3. Về sự phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được UBND 

tỉnh phê duyệt đối với diện tích được phép chuyển mục đích sử dụng đất: 

Có 38 trường hợp, UBND huyện cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển 

mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không đúng 

với kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện 

tích là 45.033,74 m
2
 là không đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 52 Luật Đất 

đai năm 2013 (gồm có 14 trường hợp không đúng một phần diện tích và 24 

trường hợp không đúng toàn bộ diện tích) là hành vi vi phạm pháp luật về đất 

đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai quy định tại khoản 3, Điều 97 

Nghị định 43/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013. 

Qua kết quả thanh tra, theo giải trình của UBND huyện Hàm Tân và qua 

kết quả kiểm tra, rà soát của Đoàn Thanh tra: Có 08 hồ sơ UBND huyện cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch sử dụng đất năm 

2018 với tổng diện tích 4.901,9 m
2 

được UBND huyện cập nhật, bổ sung vào kế 

hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định tại khoản 8, Điều 2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP của Chính phủ và 30 hồ sơ (gồm có 09 trường hợp không đúng 

một phần diện tích và 21 trường hợp không đúng toàn bộ diện tích), UBND 

huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng với kế hoạch sử dụng 

đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt với tổng diện tích là 40.131,84 m
2
; tại 

thời điểm thanh tra, UBND huyện không hoặc chưa được cập nhật, bổ sung theo 

đúng quy định (trong 30 hồ sơ này, có: 19 hồ sơ UBND huyện cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất không đúng kế hoạch sử dụng đất vào các năm 2017, năm 

2018 và năm 2019, nhưng UBND huyện cập nhật, bổ sung vào kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021 là không đúng theo quy định tại khoản 8, Điều 2, Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP và khoản 2, Điều 5 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 

16/12/2020 của Chính phủ).  
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4. Đối với các trường hợp tách thửa đất ở kèm theo đất nông nghiệp 

Có 02 trường hợp được phép chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm 

sang đất ở nông thôn (không phải là đất vườn ao, trong cùng thửa đất có nhà ở) 

và tách thửa kèm theo đất nông nghiệp không bảo đảm diện tích tối thiểu theo 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 

27/12/2018 của UBND tỉnh; đồng thời không phù hợp theo quy định tại tiết a 

điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. 

* Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân: những hạn chế sai phạm trên thuộc 

về UBND huyện Hàm Tân, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân, 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hàm Tân, Chi cục Thuế Khu vực La Gi - 

Hàm Tân. 

(Các sai sót cụ thể từng trường hợp được ghi nhận trong biên bản và 

được tổng hợp tại phần kết quả thanh tra). 

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý: 

Trên cơ sở kết luận nêu trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị như sau: 

1. UBND huyện Hàm Tân, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Cục Thuế 

tỉnh cần chấn chỉnh, khắc phục và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định 

đối với một số nội dung sau: 

 1.1. Đối với UBND huyện Hàm Tân: 

- Tổ chức họp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai và bộ phận liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành 

chính; sinh hoạt, kiểm điểm đánh giá những nội dung còn sai sót trong quá trình 

giải quyết hồ sơ hành chính, quy định về nội dung hồ sơ chuyển mục đích, kịp 

thời chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm, thiếu sót được chỉ ra trong kết luận 

thanh tra.  

- Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với 

tập thể, cá nhân có những hạn chế, sai phạm được nêu trong kết luận như: xác 

định khu vực, vị trí, thửa đất vườn ao không đúng quy định; cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất không đúng với Kế hoạch sử dụng đất được duyệt; chuyển 

mục đích sử dụng đất có tách kèm theo đất nông nghiệp sau khi Quyết định số 

52/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh đã có hiệu lực thi hành. 

- Chỉ đạo Thanh tra huyện Hàm Tân phối hợp với các cơ quan chức năng 

có liên quan thanh tra, kiểm tra các hồ sơ còn lại trong thời kỳ thanh tra; đồng 

thời tăng cường công tác thanh tra thường xuyên để kịp thời phát hiện các sai 

phạm, thiếu sót của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ theo quy 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=174526
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định về giải quyết hồ sơ hành chính về đất đai, để đánh giá đúng trách nhiệm, xử 

lý kịp thời các sai phạm, nhằm phục vụ tốt các yêu cầu về công tác quản lý đất 

đai ở địa phương. 

- Chỉ đạo các phòng chức năng có liên quan kịp thời chấn chỉnh mối quan 

hệ phối hợp trong việc chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính; đồng thời 

phối hợp với địa phương thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp sai phạm 

nhằm tăng cường công tác quản lý về đất đai tại địa phương ngày càng tốt hơn. 

 1.2. Đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh: 

- Chủ trì tổ chức, kiểm điểm Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hàm 

Tân và xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân liên 

quan đến tồn tại được nêu ra tại kết luận này. Đồng thời, tổ chức họp triển khai 

và rút kinh nghiệm đối với các sai phạm trên trong toàn hệ thống Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai, không để xảy ra các trường hợp tương tự. 

1.3. Đối với Cục Thuế tỉnh: 

Đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế Khu vực La Gi - Hàm Tân 

tổ chức, kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với tập thể, cá 

nhân liên quan đến tồn tại, sai phạm được nêu ra tại kết luận này (cụ thể: tính 

toán số tiền lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất phải nộp không đúng quy định). 

2. Giao Thanh tra Sở chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát Điều 

tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy 

định tại điểm a, khoản 1, Điều 229 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và Điều 360 Bộ 

Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 128, Điều 1 Luật số 

12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 sửa đổi bổ sung một số điều  của  Bộ luật hình 

sự số 100/2015/QH13 đối với việc: 

2.1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013 (dấu hiệu vi phạm pháp luật theo 

quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 229 Bộ Luật Hình sự năm 2015: “1. Người 

nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho 

phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy 

định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đất trồng lúa có diện tích từ 5.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 30.000 

mét vuông (m
2
); đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích 

từ 10.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 50.000 mét vuông (m

2
); đất nông nghiệp 

khác và đất phi nông nghiệp có diện tích từ 10.000 mét vuông (m
2
) đến dưới 

40.000 mét vuông (m
2
)”. 
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2.2. Chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo nộp 

tiền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật (dấu hiệu vi phạm pháp luật 

theo quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 128, Điều 1, Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 sửa đổi bổ sung 

một số điều  của  Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13:  “1. Người nào có chức 

vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, trừ trường 

hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm: 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng”. 

3. Giao Thanh tra Sở tổ chức việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra; đồng thời, Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Trưởng Đoàn Thanh tra phối 

hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công bố kết luận thanh tra theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- UBND huyện Hàm Tân; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công an tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Chi cục Thuế Khu vực La Gi - Hàm Tân; 

- Chi Cục Quản lý đất đai; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; 

- Đoàn Thanh tra 295/QĐ-STNMT; 

- Lưu: VT, TTr, Hồ sơ 295. 

GIÁM ĐỐC 
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