
  1 

UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KL-STNMT Kon Tum, ngày       tháng      năm 2020 

 
KẾT LUẬN THANH TRA 

Về nguồn gốc sử dụng đất, việc lấn chiếm đất đai và việc quản lý, 

 sử dụng đất tại khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum 

 

Thực hiện Điểm 2 Thông báo số 245/TB-UBND ngày 21/12/2018 của 

UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm 

việc về công tác quản lý, sử dụng đất tại khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành 

phố Kon Tum; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 

01/QĐ-STNMT ngày 02/01/2019 thanh tra toàn diện nguồn gốc sử dụng đất, 

việc lấn chiếm đất đai và việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực Sao Mai, xã Hòa 

Bình, thành phố Kon Tum. 

Đoàn thanh tra theo Quyết định 01/QĐ-STNMT đã tiến hành thanh tra 

nguồn gốc sử dụng đất, việc lấn chiếm đất đai và việc quản lý, sử dụng đất tại 

khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. 

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh tại Văn bản số 2366/VP-NNTN ngày 

20/9/2019 về dự thảo Kết luận thanh tra nguồn gốc sử dụng đất khu vực Sao 

Mai, xã Hòa Bình; Văn bản số 3059/VP-NNTN ngày 02/12/2019 về việc đôn 

đốc các đơn vị, địa phương thực hiện hiện nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh; 

Văn bản số 150/UBND-NNTN ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh v/v xác minh 

nguồn gốc sử dụng dất khu vực Sao Mai, xã Hoà Bình, thành phố Kon Tum và 

Văn bản số 102/UBND-NNTN ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về dự thảo kết 

luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất. 

Xét các Báo cáo ngày 25/01/2019, ngày 14/02/2020, ngày 05/3/2020 của 

Trưởng đoàn thanh tra và Tờ trình số 26/TT-TTr ngày 05/3/2020 của Chánh 

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Kết luận thanh tra như sau: 

I. Khái quát chung:  

- Vị trí đất tại đồi Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum được xác 

định trước năm 1975 do chế độ cũ quản lý, sử dụng. Sau khi được giải phóng thì 

diện tích đất này do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum quản lý. Sau 

khi tách tỉnh Kon Tum từ tỉnh Gia Lai - Kon Tum thì diện tích đất này thuộc Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý. Tại vị trí phía Tây Quốc lộ 14, khu vực Sao Mai 

được quy hoạch Khu công nghiệp (theo Quyết định số 1182/QĐ-BXD ngày 

30/5/2005 của Bộ Xây dựng). Đến năm 2006 lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ nhưng 

chưa được giải quyết dứt điểm vì còn vướng mắc về nguồn gốc, quá trình quản 

lý, sử dụng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng như các hộ dân tại vị trí này. Hiện 

nay, một số hộ dân vẫn chưa thống nhất yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về đất theo 

quy định của pháp luật; từ đó cần làm rõ nguồn gốc quá trình quản lý, sử dụng 
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đất giữa các bên có liên quan để giải quyết dứt điểm việc quản lý, sử dụng đất 

tại khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. 

- Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND xã Hòa Bình, Ban quản 

lý Khu kinh tế tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và làm việc với các hộ dân có liên 

quan hiện đang sử dụng đất tại khu vực đồi Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố 

Kon Tum. 

II. Kết quả thanh tra:  

1. Việc quản lý sử dụng đất khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố 

Kon Tum: 

- Ngày 30/9/1987 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum có lập sơ 

đồ mặt bằng vị trí đất tại khu vực Sao Mai, thị xã Kon Tum về phía hai bên của 

Quốc lộ 14, có cạnh hướng Bắc dài 750m, phía Đông dài 1.250m, phía Nam dài 

400m và phía Tây giáp suối Đăk Yên.  

- Ngày 24/3/1994 Quân khu 5 - Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 

90/QĐ, giao 100ha trên tổng số diện tích 107ha tại khu vực Sao Mai, xã Hòa 

Bình, thị xã Kon Tum cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý, dùng vào việc phủ 

xanh đất trống và đồi núi trọc theo Quyết định số 327/CT ngày 15/9/1992 của 

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

- Tại Quyết định số 211/QĐ-UB ngày 02/6/1995 của UBND tỉnh về việc 

giải quyết khiếu nại của tập thể công dân thôn 8 xã Hòa Bình, thị xã Kon Tum 

đã xác định: Toàn bộ lô đất ở khu vực Sao Mai trước đây là căn cứ quân sự của 

chính quyền cũ được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp quản sử dụng vào mục đích 

đất Quốc phòng, nay Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được tiếp tục quản lý và sử dụng 

vào mục đích đất Quốc phòng theo kế hoạch của Quân khu 5. 

- Ngày 13/6/1997 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

407/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch đất Quốc phòng do quân đội quản lý 

trên địa bàn Quân khu 5; tại khu vực đồi Sao Mai, xã Hòa Bình được xác định 

diện tích quy hoạch là 870.137m2. 

- Ngày 12/4/1999 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với UBND xã Hòa 

Bình thống nhất giải quyết đất tại khu vực Sao Mai. Tại Biên bản làm việc này, 

UBND xã Hòa Bình có ý kiến đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để lại cho xã 

Hoà Bình toàn bộ diện tích đất phía Tây Quốc lộ 14; nếu không được thì xin từ 

Hạt Kiểm lâm thẳng xuống suối Đăk Yên và từ Hạt Kiểm lâm ngược về xã Hòa 

Bình với diện tích khoảng 04ha để bố trí cho dân sản xuất (chỉ bố trí cho dân ở 

khu vực Sao Mai là 9 trường hợp). 

- Ngày 28/5/1999 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với UBND xã Hòa 

Bình lập Biên bản xác định ranh giới đất Sao Mai, xã Hòa Bình, thị xã Kon Tum 

thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý. Sau khi rà soát đã thống nhất như sau: 

Tổng diện tích đất theo hồ sơ là 870.137m2; diện tích đất thực tế quản lý là 

787.697m2 (trong đó diện tích đất phía Tây Quốc lộ 14, khu vực Sao Mai, xã 

Hòa Bình do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý là 281.772m2 và tại vị trí phía 

Đông Quốc lộ 14 có diện tích là 505.975m2). Do đó, diện tích chênh lệch giữa 

Quyết định và thực tế quản lý sử dụng là 82.440m2 (8,2ha). 
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- Ngày 09/10/1999 Bộ Tổng tham mưu có Quyết định số 742/QĐ-TM về 

vị trí đóng quân của Trung đoàn 990/BCHQS tỉnh Kon Tum tại xã Hòa Bình, thị 

xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, trong đó đã xác định: Bộ Tư lệnh Quân khu 5 được 

phép sử dụng diện tích 234.602m2 đất quốc phòng do đơn vị đang quản lý tại xã 

Hòa Bình, thị xã Kon Tum. 

- Ngày 04/6/2001, UBND tỉnh cấp Giấy CNQSD đất cho Quân Khu 5 (Bộ 

chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum), số vào sổ T00072, diện tích 234.602m2, mục 

đích sử dụng XD vị trí đóng quân E990; Giấy CNQSD đất số vào sổ T00073, 

diện tích 47.120m2, mục đích sử dụng để làm Đội Quy tập mộ liệt sỹ và Giấy 

CNQSD đất số vào sổ T00074, diện tích 505.975m2, mục đích sử dụng dự kiến 

đất quốc phòng. Như vậy, diện tích đất về phía Tây Quốc lộ 14, khu vực Sao 

Mai, xã Hòa Bình đã được UBND tỉnh cấp Giấy CNQSD đất cho Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh với diện tích  là 28,17ha và tại vị trí phía Đông Quốc lộ 14, khu vực 

Sao Mai được cấp Giấy CNQSD đất với diện tích là 50,59ha. 

- Để thực hiện dự án Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố 

Kon Tum, vào ngày 14/8/2007 Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các 

đơn vị liên quan (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND thị xã Kon Tum, Ban quản lý 

các Khu công nghiệp, UBND xã Hòa Bình, Trung tâm phát triển quỹ đất và Văn 

phòng Đăng ký đất đai) thống nhất đề xuất UBND tỉnh thu hồi Giấy CNQSD 

đất đã cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (xây dựng E990) tại phía Tây Quốc lộ 

14, diện tích là 28,17ha. Trong đó: 

+ Phần diện tích đất nằm trong khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Sao 

Mai, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiếp tục quản lý theo quy hoạch. 

+ Phần diện tích đất nằm dọc theo Quốc lộ 14 thuộc hành lang đường Hồ 

Chí Minh (có khoảng cách 66m tính từ tim đường Quốc lộ 14) giao cho chính 

quyền địa phương quản lý. 

- Ngày 03/10/2007 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND 

v/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo Quyết định này, thu hồi 

các Giấy CNQSD đất của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại số vào sổ 00072, diện tích 

23,46ha cấp ngày 04/6/2001 và số vào sổ 00073, diện tích 4,71ha cấp ngày 

04/6/2001. 

- Tại buổi làm việc với Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường vào 

ngày 18/01/2019, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác định hiện nay Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh vẫn còn giữ bản gốc các Giấy CNQSD đất đã được UBND tỉnh 

thu hồi tại Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 03/10/2007. 

2. Việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân tại khu vực quy 

hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum: 

- Thực hiện Quyết định số 1182/QĐ-BXD ngày 30/5/2005 của Bộ Xây 

dựng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh Kon 

Tum, vào ngày 19/10/2005 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1208/QĐ-

UBND, phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công 

nghiệp Sao Mai, tỉnh Kon Tum (giai đoạn 1). 
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- Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 

44/TT-STNMT ngày 17/01/2006), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

107/QĐ-UBND ngày 23/01/2006, thu hồi đất để thực hiện lập phương án bồi 

thường đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Sao Mai, tỉnh Kon Tum (có bản đồ địa 

chính do Xí nghiệp Địa chính Bình Nguyên lập ngày 16/01/2006 kèm theo) với 

thông tin chính như sau: Về tứ cận, phía Bắc giáp đất trồng cao su của nhân dân, 

phía Nam giáp Suối Đăk Yeut, phía Đông giáp Đường Hồ Chí Minh (cách tim 

đường 66m), phía Tây giáp đất trồng cà phê hồ tiêu của nhân dân và đất trống; 

diện tích 888.854m2; hiện trạng gồm đất nhân dân đang canh tác diện tích 

692.545m2, đất quốc phòng diện tích 172.109m2, đất giao thông diện tích 

14.000m2, đất ở và kinh tế vườn diện tích 10.200m2; UBND thị xã Kon Tum có 

trách nhiệm lập thủ tục thu hồi đất cụ thể của từng hộ gia đình, cá nhân; Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thực tế, lập thủ tục giao đất trình 

UBND tỉnh xem xét quyết định. 

- Theo Phương án, kinh phí bồi thường, hỗ trợ được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 03/5/2007, Quyết định số 785/QĐ-

UBND ngày 07/8/2007 và Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 như 

sau: Tổng số trường hợp được phê duyệt theo phương án là 96 trường hợp; trong 

đó có 02 tổ chức (gồm Công ty 79 và Trung đoàn 990) và 94 cá nhân (có 01 

trường hợp không nhận tiền là ông Hoàng Hữu Mại). Theo bảng thống kê chi 

trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 96 trường hợp bị ảnh hưởng Khu công nghiệp 

Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum có 67 trường hợp được chi trả tiền 

bồi thường về đất cho các hộ; số trường hợp không được bồi thường đất là 29 

trường hợp mà chỉ bồi thường tài sản có trên đất và các khoản hỗ trợ khác. 

- Ngày 09/6/2011 UBND thành phố Kon Tum đã ban hành Quyết định thu 

hồi đất của 33 trường hợp với tổng diện tích 330.084,9m2; đến ngày 14/3/2018 

UBND thành phố Kon Tum đã ban hành Quyết định thu hồi đất của 36 trường 

hợp với tổng diện tích 239.436,9m2. Như vậy, UBND thành phố Kon Tum đã 

thu hồi đất chi tiết của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại Khu công 

nghiệp Sao Mai đối với 69 trường hợp với tổng diện tích là 569.521,8 m2; chênh 

lệch với diện tích đất theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 là 

123.023,2m2. 

- Qua kiểm tra, rà soát, việc thu hồi đất của UBND thành phố Kon Tum 

thể hiện như sau: 

+ Tại tờ bản đồ số 01, thửa đất số 38, diện tích 7523,6m2, chủ sử dụng đất 

là ông Đặng Văn Nghĩa chưa được UBND thành phố Kon Tum ban hành quyết 

định thu hồi đất chi tiết. 

+ Tại tờ bản đồ số 02, tại thửa đất số 05, diện tích 11.998,3m2 và thửa đất 

số 22, với diện tích 19.448,1m2, thể hiện là xưởng đá, chưa được UBND thành 

phố Kon Tum ban hành quyết định thu hồi đất chi tiết. 

+ Tại tờ bản đồ số 03, tại thửa đất số 65, diện tích 3.985,9m2; thửa số 76, 

diện tích 6.256,5m2; thửa số 77, diện tích 11.090,4m2; thửa số 95, diện tích 
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8.527m2. Các thửa đất này thể hiện là xưởng đá, chưa được UBND thành phố 

Kon Tum ban hành quyết định thu hồi đất chi tiết. 

+ Tại tờ bản đồ số 04, thửa đất số 65, diện tích 3.985,9m2 (không thuộc 

ranh giới đất 8,2ha), chưa được UBND thành phố Kon Tum ban hành quyết 

định thu hồi đất chi tiết. 

+ Tại tờ bản đồ số 05, UBND thành phố Kon Tum chỉ thu hồi đất chi tiết 

đối với cá nhân ông Bùi Văn Thú thửa số 119 với diện tích l20.490,9m2. Các 

thửa đất còn lại UBND thành phố Kon Tum không ban hành quyết định thu hồi 

chi tiết.  

3. Việc việc quản lý, sử dụng khu đất 8,4ha phía Đông Quốc lộ 14 và 

việc lấn chiếm khu đất 8,2ha phía Tây Quốc lộ 14: 

3.1. Đối với diện tích đất 8,4ha phía Đông Quốc lộ 14: 

- Diện tích 8,4ha đất tại vị trí phía Đông Quốc lộ 14, khu vực Sao Mai đã 

được UBND tỉnh cấp Giấy CNQSD đất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Giấy 

CNQSD đất số vào sổ T00074, diện tích 505.975m2 để sử dụng vào mục đích 

đất dự kiến quốc phòng (đất trường bắn).  

- Ngày 02/11/2011, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên 

và Môi trường, UBND xã Hòa Bình, Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum và 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum xác định hiện trạng vị trí 

mốc giới đất quốc phòng làm thao trường bắn do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản 

lý tại thôn 2, xã Hòa Bình, đã xác định: Có 07 trường hợp tự ý xây dựng nhà ở 

và canh tác trên đất quốc phòng và 17 hộ gia đình đã trồng cây sản xuất trên đất. 

Như vậy, tại thời điểm năm 2011, liên ngành đã xác đinh tại vị trí đất làm 

Trường bắn tại Sao Mai của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có 24 hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng làm nhà ở và canh tác trên đất của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý 

nhưng chưa xác định cụ thể diện tích đất của từng hộ gia đình. Đồng thời, Đoàn 

kiểm tra (của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) đã có báo cáo số 2271/BC-ĐKT ngày 

04/11/2011 đã xác định cụ thể hồ sơ đất đai của các hộ đã xác định có trường 

hợp ông Lê Thanh Thuận được Tỉnh đội Gia Lai - Kon Tum cấp đất từ năm 

1977, là trường hợp đã sử dụng trồng cây lâu năm trên đất từ trước năm 1997 

(thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đất quốc phòng), có trường hợp xác 

định đã trồng cây lâu năm trên đất nhưng không xác định thời điểm khai hoang, 

thực tế sử dụng. 

- Ngày 17/3/2014 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có báo cáo số 548/BC-BCH 

về việc đề xuất phương án giải quyết đất quốc phòng theo Chỉ thị số 90/CT-BQP 

của Bộ Quốc phòng; theo đó, thống nhất đề nghị thu hồi đất tại thao trường bắn 

Sao Mai (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum) diện tích 319.996m2 vì hiện nay có 

24 hộ gia đình lấn chiếm (trong đó có 07 hộ đã làm nhà ở và 17 hộ đang canh 

tác trồng cà phê, bời lời và cây điều). 

- Ngày 23/3/2016 Bộ Quốc phòng có Văn bản số 2408/BQP-TM v/v 

chuyển giao đất quốc phòng tại tỉnh Kon Tum cho địa phương quản lý; theo đó, 

tại trường bắn đồi Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, thống nhất bàn 

giao với diện tích 319.996m2. Tại sơ đồ vị trí đất bàn giao (kèm theo) được xác 
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định có diện tích đất của 9 hộ dân, đất nhà cầu đường và đất sản xuất của các hộ 

dân với tổng diện tích là 84.275m2. 

3.2. Đối với diện tích đất 8,2ha phía Tây Quốc lộ 14: 

Căn cứ hồ sơ quản lý đất đai của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - Kon 

Tum tại khu vực Sao Mai, sơ đồ mặt bằng lập ngày 30/9/1987, được Tư lệnh 

Quân khu 5 xác nhận chỉ là sơ đồ xác định vị trí đóng quân thuộc Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Theo Quyết định số 90/QĐ ngày 24/3/1994 

của Quân khu 5 có giao 100 ha/107 ha tại khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thị xã 

Kon Tum cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý nhưng cũng không xác định cụ 

thể ranh giới vị trí đất giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý.  

- Ngày 28/5/1999 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với UBND xã Hòa 

Bình lập biên bản xác định ranh giới đất Sao Mai, xã Hòa Bình, đã thống nhất 

ranh giới sử dụng đất thực tế tại Phía Tây Quốc lộ 14, khu vực Sao Mai, xã Hòa 

Bình do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý là 281.772m2, được xác định từ Trạm 

Kiểm lâm thẳng xuống suối Đăk Yên và ngược về hướng bắc nhân dân canh tác, 

còn diện tích đất từ Hạt Kiểm lâm hướng về Gia Lai do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Kon Tum quản lý.  

Như vậy, diện tích 8,2ha phía Tây Quốc Lộ 14 được xác định chênh lệch 

giữa diện tích theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 13/6/1997 của Thủ tướng 

Chín phủ và thực tế Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum quản lý và kiểm tra xác 

định thực tế theo biên bản ngày 12/4/1999. 

- Ngoài ra, diện tích 8,2ha phía Tây Quốc lộ 14 tại khu vực Sao Mai, Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh không quản lý mà thực tế các hộ dân đã sử dụng trồng cây 

phê trên đất phù hợp với sơ đồ xác định thực tế ranh giới đất quốc phòng (có sơ 

đồ vị trí tại Biên bản ngày 28/5/1999). Tại vị trí này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

không quản lý, sử dụng từ ranh giới sau Trạm Kiểm lâm thẳng xuống suối Đăk 

Yên trở về hướng UBND xã Hòa Bình.  

- Theo báo cáo xác minh đơn khiếu nại của 08 hộ xã Hòa Bình do Thanh 

tra thị xã Kon Tum lập (Báo cáo số 17/BC-TTr ngày 30/9/2005) đã xác định, 

diện tích khoảng 8ha đất Tỉnh đội cắt giao lại cho xã để cấp cho một số hộ dân 

trong diện phải di dời để trả lại cho Tỉnh đội thì diện tích đất này đã có chủ trên 

đất. Qua xác minh đã các hộ dân khai hoang sử dụng từ năm 1985-1986 và một 

số trường hợp được Tỉnh đội cấp cho một số Quân nhân phục viên. Đến năm 

1992 thì phát sinh tranh chấp tại khu vực này. 

- Trong quá trình lập phương án bồi thường cho cho các hộ dân vướng 

mắc, ngày 28/9/2006 UBND tỉnh có Thông báo số 239/TB-UBND về ý kiến kết 

luận của đồng chí Đào Xuân Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp sáng 

ngày 27/9/2006, kết luận: Thống nhất không đền bù đối với giá trị đất của những 

hộ dân đã được UBND thị xã Kon Tum cấp Giấy CNQSD đất không đúng quy 

định nằm trong 8ha do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bàn giao cho UBND xã Hòa 

Bình vào năm 1999 và không đền bù giá trị đất đối với 9 hộ dân sử dụng lấn 

chiếm đất quốc phòng trái phép tại khu vực đèo Sao Mai, kể cả 4 trường hợp 

phát sinh do tách hộ. 
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- Trên cơ sở Thông báo số 239/TB-UBND ngày 28/9/2006 của UBND 

tỉnh, ngày 09/10/2006 UBND thị xã Kon Tum đã ban hành Quyết định số 

362/QĐ-UBND, thu hồi và hủy bỏ Giấy CNQSD đất đối với các hộ được cấp 

Giấy CNQSD đất tại khu vực Sao Mai xã Hòa Bình. Theo đó, UBND thị xã Kon 

Tum đã thu hồi, hủy bỏ Giấy CNQSD đất của 19 trường hợp với tổng diện tích 

là 88.347m2. Tuy nhiên, thực tế các Giấy CNQSD đất này hiện nay các hộ dân 

hiện vẫn đang nắm giữ, chưa thực hiện giao nộp cho UBND xã Hòa Bình để xử 

lý hủy theo quy định.   

- Theo Thông báo số 239/TB-UBND ngày 28/9/2006 của UBND tỉnh và 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 09/10/2006 của UBND thị xã Kon Tum, đối 

với các hộ dân nêu trên không được bồi thường về đất mà chỉ bồi thường tài sản 

có trên đất. Do đó, hiện nay các hộ dân vẫn chưa thống nhất bàn giao mặt bằng 

để triển khai dự án Khu Công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình. 

4. Việc xác minh nguồn gốc đất, việc lấn chiếm của các hộ dân tại khu 

vực Sao Mai, xã Hòa Bình: 

4.1. Đối với các hộ tại vị trí phía Đông Quốc lộ 14: 

Theo Biên bản kiểm tra của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vào năm 2011, xác 

định việc sử dụng đất của 8 hộ như sau: 

+ Ông Vũ Ngọc Luyến, tự khai hoang sử dụng đất vào năm 1998 nhưng 

không xin phép, hiện đang trồng cây lâu năm trên đất. 

+ Ông Nguyễn Duy Long (Là), tự khai hoang sử dụng đất vào năm 1994 

nhưng không xin phép, hiện đang có nhà ở xây dựng từ 1994 và trồng cây lâu 

năm trên đất. 

+ Ông Trương Công Hạnh, tự khai hoang sử dụng đất vào năm 1976 

nhưng không xin phép, hiện đang trồng cây bời lời và cà phê trên đất. Ông Hạnh 

sử dụng đến năm 2000 thì mới biết diên tích gia đình khai hoang là đất quốc 

phòng quản lý. 

+ Ông Đỗ Tấn Lĩnh cho rằng, trước đây ông Phạm Thanh Minh và bà Y 

Nhĩ sang nhượng đất cho mẹ ruột của ông là bà Trần Thị Lưỡng từ năm 1994; 

đến năm 1999 gia đình ông Lĩnh mới biết diện tích đất trên do Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh quản lý. 

+ Ông Võ Đinh, tự khai hoang sử dụng đất vào năm 1977 nhưng không 

xin phép và không có giấy tờ đất đai; đến năm 1994 gia đình đã trồng cà phê 

trên đất và ông Đinh đã cho con trai là Võ Hữu Phước, hiện đang trồng cây cà 

phê trên đất. 

+ Ông Phạm Thanh Hương cho rằng, trước đây bố ông là Phạm Thanh 

Minh được Bộ Chỉ huy quân sự cấp đất để ở và sản xuất. Hiện nay cha ông già 

yếu nên ông tiếp tục quản lý, sử dụng. Riêng giấy tờ đất do Bộ Chỉ huy quân sự 

cấp hiện nay không còn lưu giữ. 

+ Ông Đỗ Hồng Quốc, sử dụng đất có nguồn gốc do ông Lê Thanh Bình 

cho bố ông là Đỗ Thanh Trung (là bố ông Đỗ Thành Quốc) từ năm 1992, không 

có giấy tờ đất đai. 



  8 

+ Ông Lê Thanh Thuận, sử dụng đất có nguồn gốc là do Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum giao đất để ở và sản xuất từ năm 1977 (có quyết định 

cấp đất); hiện đang trồng cây lâu năm trên đất. 

- Ngày 17/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND 

xã Hòa Bình làm việc với các hộ dân để kê khai nguồn gốc đất tại khu vực Sao 

Mai, phía Đông Quốc lộ 14, xã Hòa Bình. Tại vị trí này có 14 hộ gia đình đã 

cung cấp thông tin về nguồn gốc sử dụng chủ yếu là nhận chuyển nhượng đất và 

được bố mẹ để lại sử dụng và hiện nay đang sử dụng đất ổn định (có danh sách). 

4.2. Đối với các hộ tại vị trí phía Tây Quốc lộ 14: 

- Tại vị trí phía Tây Quốc lộ 14 diện tích đất nằm trong 8,2ha được xác 

định chênh lệch giữa diện tích quy hoạch đất Quốc phòng theo Quyết định số 

407/QĐ-TTg ngày 13/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ và biên bản rà soát thực 

tế quản lý sử dụng đất ngày 28/5/1999 giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND 

xã Hòa Bình. Tại sơ đồ vị trí ranh giới quản lý sử dụng đất thực tế đã xác định từ 

sau Trạm Kiểm lâm Sao Mai thẳng xuống suối Đăk Yên và ngược về phía Bắc 

xã Hòa Bình được xác định là đất trồng cao su, cà phê xã Hòa Bình do nhân dân 

đang sản xuất. 

- UBND xã Hòa Bình và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có Biên bản ngày 

12/4/1999, đã xác định chỉ có 4ha để bố trí cho 9 hộ gia đình (bao gồm 4 hộ phía 

Đông Quốc lộ 14 và 5 hộ phía Tây Quốc lộ 14). Tuy nhiên, theo sơ đồ được lập 

thì diện tích đất này nhân dân đã sản xuất trồng cây lâu năm từ trước khi lập 

Biên bản ngày 28/5/1999 giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và UBND xã Hòa Bình. 

Do đó, việc bố trí đất cho 9 hộ dân tại vị trí phía Đông và các hộ tại vị trí phía 

Tây để di chuyển về vị trí 8,2ha nêu trên là không thực hiện được, nhằm mục 

đích Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý toàn bộ diện tích tại phía Đông và phía 

Tây đồi Sao Mai, xã Hòa Bình theo ranh giới đã thống nhất với UBND xã Hòa 

Bình (ranh giới này được UBND tỉnh cấp 3 Giấy CNQSD đất vào ngày 

04/6/2001). 

- Tại vị trí 8,2ha, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh không sử dụng đất nêu trên đã 

được UBND xã Hòa Bình lập hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất ở và đất sản xuất cho 

nhân dân được xác định phía từ Hạt Kiểm lâm đến suối Đăk Yên ngược về 

hướng UBND xã Hòa Bình. Đến ngày 09/10/2006 UBND thị xã Kon Tum đã 

ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND, thu hồi và hủy bỏ Giấy CNQSD đất tại 

khu vưc Sao Mai xã Hòa Bình, vì cho rằng các hộ được cấp quyền sử dụng đất 

nằm trong ranh giới quy hoạch đất phòng theo Quyết định số 407/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Tại vị trí phía Tây Quốc lộ 14 nằm ngoài diện tích 8,2 ha có 02 hộ (gồm 

ông Nguyễn Thạnh và ông Trương Công Hạnh, đã được bồi thường cây trồng 

trên đất thuộc đất Khu công nghiệp Sao Mai) đã sử dụng đất từ trước khi cấp 

Giấy CNQSD đất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thuộc 9 trường hợp dự kiến di 

chuyển về diện tích 8,2ha nhưng không thực hiện được như đã nêu trên) thường 

xuyên khiếu nại, kiến nghị cho rằng đã sử dụng đất ổn định đến nay đã 42 năm 
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đề nghị được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật cần được xem xét 

giải quyết cụ thể. 

- Ngày 17/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND 

xã Hòa Bình làm việc với các hộ dân để kê khai nguồn gốc đất tại khu vực Sao 

Mai, phía Tây Quốc lộ 14, xã Hòa Bình. Tại vị trí này có 14 hộ gia đình đã cung 

cấp thông tin đã được cấp Giấy CNQSD đất, đang giữ bản gốc Giấy QSD đất và 

hiện nay đang sử dụng đất ổn định, đề nghị được bồi thường đất theo giá trị hiện 

tại, hoặc hoán đổi vị trí đất khác để ổn định sản xuất. 

5. Kết quả kiểm tra, rà soát của liên ngành, địa phương để có phương 

án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể tại khu vực Sao Mai, xã Hoà Bình: 

Triển khai Văn bản số 2366/VP-NNTN ngày 20/9/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh và Văn bản số 150/UBND-NNTN ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh; 

trên cơ sở Báo cáo số 894/BC-UBND ngày 30/12/2019 và số 37/BC-UBND 

ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh, vào ngày 10/02/2020 liên ngành, địa phương 

(Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND thành phố Kon 

Tum) thống nhất đề xuất phương án bồi thường đối với từng trường hợp cụ thể 

theo kết quả xác minh của UBND thành phố Kon Tum về nguồn gốc đất các hộ 

dân tại khu vực Sao Mai, xã Hoà Bình như sau:  

5.1. Đối với các hộ dân sử dụng đất tại vị trí phía Tây Quốc lộ 14 mà 

không nằm trong Giấy CNQSD đất cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 

Đối với các trường hợp chưa được bồi thường hỗ trợ do không nằm trong 

khu vực quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, hiện nay chưa được 

bồi thường hỗ trợ đã được UBND thị xã Kon Tum thu hồi hủy bỏ Giấy CNQSD 

đất theo Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 09/10/2006, đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo UBND thành phố Kon Tum báo cáo UBND tỉnh việc quản lý diện tích 

đất sau khi thu hồi, hủy bỏ Giấy CNQSD đất để đề xuất UBND tỉnh xem xét cho 

chủ trương để triển khai thực hiện. 

Đối với các hộ dân nằm trong ranh giới đất đã quy hoạch khu công nghiệp 

sao Mai (đã được chi trả tiền bồi thường tài sản có trên đất và tiền hỗ trợ theo 

phương án nhưng chưa bồi thường đất), đề nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ 

trương xây dựng phương án hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25 Nghị định 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ 

khi nhà nước thu hồi đất. 

5.2. Đối với các hộ dân sử dụng đất tại vị trí phía Tây Quốc lộ 14 mà 

nằm trong Giấy CNQSD đất cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 

Đề nghị không xem xét bồi thường về đất cho các hộ dân nằm trong Giấy 

CNQSD đất cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý.  

Tuy nhiên, đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Thạnh và hộ ông Trương 

Công Hạnh cho rằng đã sử dụng đất trước thời điểm quy hoạch đất quốc phòng 

nhưng nằm trong Giấy CNQSD đất cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, được dự 

kiến hoán đổi diện tích 8,2ha nhưng không thực hiện được (theo nội dung Biên 

bản ngày 12/4/1999), đo đó đề nghị xem xét, cho chủ trương xây dựng phương 
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án hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ. 

5.3. Đối với các hộ dân sử dụng đất tại vị trí phía Đông Quốc lộ 14: 

Hiện nay tại vị trí này chưa có dự án để thực hện công tác bồi thường, hỗ 

trợ cho các hộ dân. Qua rà soát của UBND thành phố Kon Tum, thì các hộ dân 

đang sử dụng mục đích làm nhà ở và trồng cây lâu năm (có trường hợp được Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum trước đây ban hành quyết định giao 

đất). Do đó, đề xuất giao UBND thành phố Kon Tum trong quá trình lập dự án 

thực hiện thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo quy định của 

pháp luật. 

III. Kết luận; biện pháp xử lý: 

1. Kết luận: 

1.1. Việc triển khai bồi thường cho các hộ dân trong khu vực quy hoạch 

Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình đối với diện tích đất theo Giấy 

CNQSD đất đã cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:  

Sau khi chi trả tiền bồi thường từ năm 2007, Công ty Đầu tư PTHT các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp (thuộc Ban quản lý Khu kinh tế) vẫn để nhân 

dân tiếp tục sử dụng sản xuất trên đất, tại thời điểm này có 25 trường hợp không 

có bản cam kết bàn giao mặt bằng nhưng không kịp thời đề xuất cấp có thẩm 

quyền xử lý dứt điểm, để các hộ dân đến nay vẫn chây ì trong việc bàn giao mặt 

bằng. Đến ngày 25/6/2014 Công ty Đầu tư PTHT khu kinh tế mới bàn giao diện 

tích đất trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý (theo Văn bản số 

1089/UBND-HTKT ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh). Thực hiện Văn bản số 

3329/UBND-HTKT ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất tỉnh bàn giao lại quỹ đất nêu trên cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý. 

Do đó, đến nay các hộ không có giấy tờ và các hộ lấn chiếm đất quốc phòng đề 

nghị được bồi thường về đất và tài sản có trên đất, vì cho rằng đã tái tạo và sản 

xuất từ năm 2007 đến nay (diện tích theo rà soát của Công ty Đầu tư và phát 

triển hạ tầng Khu kinh tế khoảng 22,5ha). 

1.2. Về kết quả kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất tại vị trí phía 

Tây Quốc lộ 14 và tại vị trí phía Đông Quốc lộ 14, khu vực Sao Mai: 

a) Đối với các hộ dân sử dụng đất tại vị trí phía Tây Quốc lộ 14 mà không 

nằm trong Giấy CNQSD đất cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 

Tại khu vực đất không nằm trong ranh giới đất quy hoạch Khu công 

nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, hiện nay các hộ dân chưa được bồi thường hỗ trợ 

đã được UBND thị xã Kon Tum thu hồi hủy bỏ Giấy CNQSD đất theo Quyết 

định số 362/QĐ-UBND ngày 09/10/2006, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND 

thành phố Kon Tum báo cáo UBND tỉnh việc quản lý diện tích đất sau khi thu 

hồi, hủy bỏ Giấy CNQSD đất, để đề xuất UBND tỉnh xem xét cho chủ trương để 

triển khai thực hiện. 

Tại khu vực đất nằm trong ranh giới đất đã quy hoạch khu vực quy hoạch 

Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, hiện nay các hộ dân đã được chi trả 
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tiền bồi thường tài sản có trên đất và tiền hỗ trợ theo phương án nhưng chưa bồi 

thường đất, nên có cơ sở xem xét cho chủ trương xây dựng phương án hỗ trợ 

khác theo quy định tại Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 

Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. 

b) Đối với các hộ dân sử dụng đất tại vị trí phía Tây Quốc lộ 14 mà nằm 

trong Giấy CNQSD đất cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UB ngày 02/6/1995 của UBND tỉnh về 

việc giải quyết khiếu nại của tập thể công dân thôn 8 xã Hòa Bình, thị xã Kon 

Tum đã xác định: Toàn bộ lô đất ở khu vực Sao Mai trước đây là căn cứ quân sự 

của chính quyền cũ được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp quản sử dụng vào mục 

đích đất Quốc phòng, nay Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được tiếp tục quản lý và sử 

dụng vào mục đích đất Quốc phòng theo kế hoạch của Quân khu 5. Do đó, việc 

bồi thường đất cho các hộ dân nằm trong Giấy CNQSD đất cấp cho Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh quản lý là không có cơ sở để xem xét giải quyết. 

Riêng đối với trường hợp hộ ông Nguyễn Thạnh và hộ ông Trương Công 

Hạnh cho rằng đã sử dụng đất trước thời điểm quy hoạch đất quốc phòng nhưng 

nằm trong Giấy CNQSD đất cấp cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, được dự kiến 

hoán đổi diện tích 8,2ha nhưng không thực hiện được (theo nội dung Biên bản 

ngày 12/4/1999). Do đó, cần xem xét phương án hỗ trợ khác theo quy định tại 

Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để giải quyết dứt điểm việc bồi 

thường tại Khu công nghiệp Sao Mai. 

c) Đối với các hộ dân sử dụng đất tại vị trí phía Đông Quốc lộ 14: 

Hiện nay tại vị trí này chưa có dự án để thực hiện công tác bồi thường, hỗ 

trợ cho các hộ dân. Qua rà soát của UBND thành phố Kon Tum, thì các hộ dân 

đang sử dụng mục đích làm nhà ở và trồng cây lâu năm (có trường hợp được Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum trước đây ban hành quyết định giao 

đất). Do đó, nên có cơ sở đề xuất giao UBND thành phố Kon Tum trong quá 

trình lập dự án triển khai thực hiện thì lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các 

hộ dân theo quy định của pháp luật. 

1.3. Xác định trách nhiệm các cơ quan quản lý trong việc quản lý, sử 

dụng đất quân sự tại khu vực Sao Mai, xã Hoà Bình: 

- Diện tích đất quốc phòng 100ha tại khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình đã 

được giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum quản lý, sau khi tách tỉnh 

được giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum quản lý. Trong quá trình quản 

lý, sử dụng đất, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã giao đất ở và đất 

sản xuất cho cán bộ sau khi phục viên. Ngoài ra, quá trình sử dụng đất do thiếu 

kiểm tra, xử lý nên để một số hộ dân lấn chiếm, khai hoang, sử dụng bất hợp 

pháp. 

Trách nhiệm này thuộc về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai Kon Tum và 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ. 

- Từ năm 1999 đến năm 2004 UBND thị xã Kon Tum (nay là UBND 

thành phố Kon Tum) đã cấp 19 Giấy CNQSD đất cho các hộ dân sử dụng đất 



  12 

nằm trong vị trí đất quốc phòng do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý. Khi phát 

hiện sai sót, UBND thị xã Kon Tum ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND để 

thu hồi và hủy bỏ 19 Giấy CNQSD đất đã cấp cho các hộ dân. Tuy nhiên, đến 

nay thực tế các hộ dân vẫn còn giữ Giấy CNQSD đất và vẫn chưa thống nhất 

bàn giao mặt bằng để triển khai dự án Khu Công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình.  

Trách nhiệm này thuộc UBND xã Hòa Bình và của UBND thị xã Kon 

Tum trong giai đoạn 1999 đến năm 2004. 

- Sau khi chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân (vào năm 2007), Công ty 

Đầu tư PTHT các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn để nhân dân tiếp tục 

sử dụng sản xuất trên đất, có 25 trường hợp không bàn giao mặt bằng và không 

có bản cam kết bàn giao mặt bằng, nhưng không có biện pháp xử lý.  

Trách nhiệm thuộc về Công ty Đầu tư PTHT các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp giai đoạn 2007-2014 (nay thuộc Ban quản lý Khu kinh tế). 

- Sau khi nhận bàn giao quản lý diện tích đất (theo Văn bản số 

1089/UBND-HTKT ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh) do Công ty Đầu tư PTHT 

khu kinh tế mới bàn giao ngày 25/6/2014, nhưng Trung tâm phát triển quỹ đất 

không kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và đề xuất hướng xử lý việc bồi 

thường hỗ trợ tại Khu công nghiệp Sao Mai. Sau đó bàn giao lại cho Ban quản 

lý Khu kinh tế (theo Văn bản số 3329/UBND-HTKT ngày 08/12/2017 của 

UBND tỉnh). Từ đó đến nay các hộ dân (không có giấy tờ về đất) vẫn lấn chiếm 

đất quốc phòng, đề nghị được bồi thường về đất và tài sản có trên đất, vì cho 

rằng đã tái tạo và sản xuất từ năm 2007 đến nay. Việc này thể hiện sự yếu kém 

của cơ quan quản lý trong quản lý đất đai. 

Trách nhệm này một phần thuộc về Trung tâm phát triển quỹ đất. 

2. Biện pháp xử lý: 

Từ những nội dung qua kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường 

kiến nghị, xử lý như sau: 

2.1. Kiến nghị và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý: 

a) Xem xét, chủ trương để UBND thành phố Kon Tum xây dựng phương 

án hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ đối với diện tích 8,2ha đất phía Tây Quốc lộ 14, khu 

vực Sao Mai, xã Hoà Bình và các trường hợp nằm trong Giấy CNQSD đất 

nhưng được xác định sử dụng trước thời điểm cấp Giấy CNQSD đất cho Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh quản lý để giải quyết dứt điểm việc bồi thường hỗ trợ cho các 

hộ dân trong thực hiện dự án Khu công nghiệp Sao Mai xã Hòa Bình, thành phố 

Kon Tum. 

b) Chỉ đạo UBND thành phố Kon Tum: 

- Tổ chức tuyên truyền vận động và giải thích cho các hộ dân nắm rõ 

nguồn gốc đất tại khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình đã được UBND tỉnh giải quyết 

khiếu nại tại Quyết định số 211/QĐ-UB ngày 02/6/1995 về việc giải quyết khiếu 

nại của tập thể công dân tổ 11 thôn 8 xã Hòa Bình, thị xã Kon Tum nên không 

đủ điều kiện bồi thường theo quy định của pháp luật. 
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- Báo cáo làm rõ việc quản lý diện tích đất đã được UBND tỉnh thu hồi 

của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và bàn giao về địa phương quản lý (tại Quyết định 

số 10452/QĐ-UBND ngày 3/10/2007) mà các hộ dân đang trực tiếp sử dụng 

nhưng không nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai,  

- Xử lý và báo cáo kết quả về UBND tỉnh đối với 19 trường hợp đã dược 

thu hồi Giấy CNQSD đất (Quyết định số 362/QĐ-UBND) do cấp chồng lên đất 

quốc phòng, nhưng trên thực tế các hộ dân vẫn đang giữ các Giấy CNQSD đất 

và đang sử dụng đất.    

- Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan 

theo kết luận thanh tra.  

c) Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: 

- Tổ chức, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng được giao theo đúng quy định 

pháp luật. 

- Bàn giao bản gốc 02 Giấy CNQSD đất đã được UBND tỉnh thu hồi tại 

Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 03/10/2007 cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường để ban hành quyết định hủy bỏ theo đúng quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ 

cho người dân theo đúng quy định. 

- Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan 

theo kết luận thanh tra.  

d) Chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh: 

- Tăng cường công tác quản lý diện tích đất đã được chi trả bồi thường đối 

với các trường hợp đã được chi trả tiền bồi thường đất và tài sản có trên đất tại 

vị trí quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, đồng thời yêu cầu các hộ này bàn 

giao mặt bằng theo đúng ranh giới theo các quyết định thu hồi đất chi tiết của 

UBND thành phố Kon Tum. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ 

cho người dân theo đúng quy định. 

- Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan 

theo kết luận thanh tra.  

2.2. Giao Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất:  

- Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan 

theo kết luận thanh tra.  

2.3. Giao Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai:  

Tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác phối hợp với các cơ quan liên 

quan (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế và UBND thành phố 

Kon Tum) tiếp nhận việc bàn giao diện tích đất tại Khu vực Sao Mai do Bộ chỉ 

huy quân sự tỉnh để giao về địa phương quản lý theo đúng quy định của pháp 

luật về đất đai; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý về đất đai cho các đơn vị liên quan 

sau khi có kết luận thanh tra. 
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2.4. Giao Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai:  

Tiếp nhận các Giấy CNQSD đất của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được 

UBND tỉnh thu hồi (theo Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 03/10/2007) để 

tham mưu xử lý theo quy định pháp luật. 

2.5. Giao Chánh Thanh tra Sở:  

Tham mưu giám sát kết quả thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời báo cáo 

Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo. 

Trên đây kết luận thanh tra về nguồn gốc sử dụng đất, việc lấn chiếm đất 

đai và việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố 

Kon Tum. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận này, yêu cầu 

các đơn vị (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum, UBND thành phố Kon Tum và 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh) và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm 

thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, biện pháp xử lý và báo cáo kết quả cho 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường./. 
 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND thành phố Kon Tum 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở TN&MT để đăng tin; 

- Thành viên Đoàn thanh tra; 

- Lưu VT, HSTT, TTr2,3. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lộc 
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