
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 
Việc quản lý, sử dụng đất tại Trại giống nông nghiệp, xã Đoàn Kết, 
thành phố Kon Tum thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh quản lý 

 
 

Căn cứ Văn bản số 2026/UBND-NNTN ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh 
v/v thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Trạm giống nông nghiệp, xã Đoàn 
Kết, thành phố Kon Tum. 

Thực hiện Quyết định số 276/QĐ-STNMT ngày 08/8/2019 của Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Trạm 
giống nông nghiệp, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum thuộc Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh; từ ngày 12/8/2019 đến ngày 05/9/2019 Đoàn thanh tra đã 
tiến hành thanh tra thực tế việc quản lý, sử dụng đất tại Trạm giống nông 
nghiệp, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản (m): Số 
531/UBND-NNTN ngày 20/11/2019 về dự thảo kết luận thanh tra việc quản lý, 
sử dụng đất tại Trạm giống nông nghiệp xã Đoàn Kết thuộc Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh; số 224/UBND-NNTN ngày 15/4/2020 về dự thảo kết luận thanh tra 
việc quản lý, sử dụng đất; số 295/UBND-NNTN ngày 15/5/2020 về dự thảo kết 
luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất. 

Xét Báo cáo của Trưởng Đoàn thanh tra (ngày 30/10/2019, 27/3/2020, 

04/5/2020, 22/5/2020) của Trưởng đoàn thanh tra và Tờ trình số 64/TT-TTr 

ngày 25/5/2020 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Kết luận thanh tra như sau: 
I. Đặc điểm, tình hình chung:  

- Trại lợn giống cấp I được thành lập vào tháng 12 năm 1977, trực thuộc 
Sở Nông - Lâm - Công nghiệp tỉnh Gia Lai - Kon Tum, được Nhà nước giao 
427 ha đất để thực hiện chức năng sản xuất nông nghiệp. Từ tháng 10 năm 
1993 đến nay, Trại lợn giống cấp I qua nhiều lần thay đổi tên gọi, hợp nhất, sáp 
nhập thành Trung tâm Khuyến nông. Cụ thể như sau: 

+ Ngày 12/10/1993 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 105/QĐ-UB, 

thành lập Trung tâm Giống và Khuyến nông trên cơ sở sáp nhập Trại lợn giống 

cấp I và Trại lợn giống cấp II. 
+ Ngày 29/11/1995 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 112/QĐ-UB, bổ 

sung nhiệm vụ chức năng nhiệm vụ khuyến lâm và đổi tên thành Trung tâm 

Giống, khuyến nông, khuyến lâm. 
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+ Ngày 02/4/1999 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/1999/QĐ-UB, 

thành lập Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp Kon Tum trên cơ sở chuyển giao 
chức năng nhiệm vụ về giống của Trung tâm Giống, khuyến nông, khuyến lâm 
và nhiệm vụ và nhiệm vụ triển khai dự án giống lâm nghiệp của Ban quản lý 
các dự án rừng phòng hộ và giống lâm nghiệp. 

Vào năm 1999 UBND tỉnh khi giao đất cho Trung tâm Giống Nông lâm 
nghiệp Kon Tum với diện tích 45.400m2 và cho Trung tâm Giống Nông lâm 
nghiệp Kon Tum thuê đất với diện tích 427.819m2.  

+ Ngày 30/9/2004 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 75/2004/QĐ-UB, 

đổi tên thành Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp Kon Tum. 

+ Ngày 13/8/2009  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND,  

đổi tên Trung tâm Khuyến nông thành Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư. 
+ Ngày 19/8/2016  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 420/QĐ-UBND,  

tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông. 

+ Ngày 24/8/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định 423/QĐ-UBND, sáp 

nhập Trung tâm giống Nông lâm nghiệp Kon Tum về Trung tâm Khuyến nông. 
- Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện chức năng hoạt động sản 
xuất, dịch vụ giống cây trồng, thực hiện các đề tài dự án, tham gia nghiên cứu 
đề tài khoa học, sản xuất thử nghiệp giống cây trồng vật nuôi, thực hiện các mô 
hình khuyến nông và các hoạt động khác theo quy định pháp luật. 

II. Kết quả thanh tra: 
1. Hồ sơ pháp lý về đất đai: 
- Vào ngày 17/11/1999 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 156/QĐ-

UB, giao đất cho Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Kon Tum để sử dụng vào 
mục đích cải tạo, mở rộng trại thực nghiệm và sản xuất giống cây trồng vật 
nuôi xã Đoàn Kết: Vị trí tại xã Đoàn Kết, thị xã Kon Tum (nay là thành phố 
Kon Tum); diện tích 45.400m2 (gồm lô số1 diện tích 22.880m2 là khu chuồng 
trại và lô số 2 diện tích 22.520m2 là khu cơ quan); hiện trạng là đất đã sử dụng, 
bàn giao cho Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Kon Tum. 

- Vào ngày 17/11/1999 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 157/QĐ-

UB, cho Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Kon Tum thuê đất để sản xuất 
giống cây trồng vật nuôi tại xã Đoàn Kết, thị xã Kon Tum (nay là thành phố 
Kon Tum): Vị trí tại xã Đoàn Kết, thị xã Kon Tum; diện tích 427.819m2; hiện 
trạng là đất đã sử dụng, bàn giao cho Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Kon 
Tum; thời hạn thuê đất 20 năm (tính từ ngày 17/11/1999). Hiện nay diện tích 
đất giao này đã hết thời hạn sử dụng (ngày 17/11/2019). 

- UBND tỉnh (đại diện là Giám đốc Sở Địa chính, nay là Sở Tài nguyên 
và Môi trường) và Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp Kon Tum ký Hợp đồng 
thuê đất số 542 HĐ/TĐ ngày 01/11/2001: Diện tích 422.737m2; vị trí tại xã 
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Đoàn Kết, thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum); thời hạn thuê 20 năm, 
kể từ ngày 17/11/1999; thuê đất trả tiền hàng năm. Hiện nay diện tích đất này 

đã hết thời hạn thuê đất (ngày 17/11/2019). 

- Vào ngày 04/02/2002 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/QĐ-UB, 

thu hồi đất để thực hiện bê tông hóa kênh mương hồ chứa nước Tân Điền, với 
diện tích 2.209m2. Vào ngày 22/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
423/QĐ-UBND, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban quản lý 
khai thác các công trình Thủy lợi để xây dựng công trình, với diện tích 
20.387m2. Như vậy, sau khi UBND tỉnh thu hồi 22.596m2 đất do Trung tâm 

Khuyến nông ttỉnh huê (tại 02 Quyết định trên) thì diện tích đất Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh thuê còn lại là 400.141m2. 

- Đối chiếu với kết quả kiểm kê, đo đạc đất đai theo Chỉ thị số 
31/2007/CT-TTg ngày 14/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ, thì diện tích đất 
tại Trại giống nông nghiệp xã Đoàn Kết của Trung tâm Khuyến nông tỉnh được 
xác định với diện tích 363.872m2 (bao gồm diện tích đất giao và cho thuê).  

- Đến thời điểm thanh tra, toàn bộ diện tích đất giao và cho Trung tâm 

Khuyến nông tỉnh thuê trên chưa được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất (Giấy CNQSD đất). 

2. Việc quản lý, sử dụng đất: 
2.1. Đối với diện tích đất được giao: 
Theo Quyết định số 156/QĐ-UB ngày 17/11/1999 của UBND tỉnh, 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh được giao đất diện tích 45.400m2. Tuy nhiên, trên 

thực tế Trung tâm Khuyến nông tỉnh chỉ quản lý và sử dụng trên phần diện tích 
25.212,2m2 (đang làm kho quản lý là 19.174,7m2; ông Lê Tân Huệ mượn đất 
hiện trồng cà phê là 6.037,5m2). Trong quá trình quản lý, sử dụng đất Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh không quản lý được diện tích đất giao, để UBND thành 
phố Kon Tum cấp Giấy CNQSD đất chồng lên diện tích đất giao với diện tích 
3.114,4m2 và không quản lý diện tích là 17.073,4m2 (diện tích này không xác 

định được thực tế tại thực địa; một phần trong đó khi lập hồ sơ giao đất không 
có mốc giới cụ thể). 

Cụ thể diện tích theo số liệu qua kết quả đo đạc như sau: 
+ Trong đó phần diện tích quản lý được gồm: Phần đất chuyên dùng trực 

tiếp quản lý diện tích 19.174,7m2 (gồm 02 nhà cấp 4, diện tích 200m2); phần 
đất khu vực trụ sở cơ quan đã thanh lý tài sản, gián tiếp quản lý diện tích 
6.037,5m2 (hiện nay ông Lê Tấn Huệ đã trồng cà phê với diện tích này, do ông 

Huệ có đơn xin phục hóa đất tại trụ sở cơ quan). 
+ Trên phần đất không quản lý được với diện tích đo đạc thực tế là 

3.114,4m2. Trong đó: UBND thành phố Kon Tum đã cấp Giấy CNQSD đất cho 
02 hộ với diện tích 2.651,3m2 (gồm ông Phạm Văn Lạng, cấp đất diện tích 
1.837,3m2 và ông Cù Tất Đường, cấp với diện tích 814m2).  
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Ký hồ sơ, tham mưu cấp Giấy CNQSD đất cho ông Cù Tất Đường vào 
năm 2016 gồm: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết; Văn phòng Đăng ký đất đai 
thành phố Kon Tum (thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon 
Tum); trình ký cấp Giấy CNQSD đất là Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thành phố Kon Tum; ký cấp Giấy CNQSD đất là Lãnh đạo UBND 

thành phố Kon Tum.   

Ký hồ sơ, tham mưu cấp Giấy CNQSD đất cho ông Phạm Văn Lạng vào 
năm 2017 gồm: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết; Văn phòng Đăng ký đất đai 
thành phố Kon Tum (thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon 
Tum); trình ký cấp Giấy CNQSD đất là Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thành phố Kon Tum; ký cấp cấp Giấy CNQSD đất là Lãnh đạo UBND 
thành phố Kon Tum.   

Đơn vị kế thừa, thực hiện nhiệm vụ tiếp tục quản lý diện tích UBND tỉnh 
giao cho Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Kon Tum gồm: Trung tâm Giống 
Nông lâm nghiệp giai đoạn 1999-2008 và Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, 

thủy sản giai đoạn 2009-2018.   

Tại Văn bản số 282/STNMT-TTr ngày 12/02/2020 Sở Tài nguyên và 
Môi trường có đề nghị Trung tâm Khuyến nông tỉnh có ý kiến bằng văn bản về 
nhu cầu sử dụng đất của Trung tâm Khuyến nông tỉnh trong thời gian tới để 
được cấp có thẩm quyền xem xét cho phép tiếp tục cho giao dất, cho Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh thuê đất hoặc giao về địa phương quản lý sử dụng. Tuy 
nhiên, hiện nay Trung tâm Khuyến nông tỉnh chưa thực hiện nội dung này. 

Theo Văn bản số 52/TB-UBND ngày 19/3/2020, UBND tỉnh đã thông 

báo thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum, thì diện tích phải thu hồi 
của Trung tâm Khuyến nông tỉnh được giao theo Quyết định số 156/QĐ-UB là 

16.620m2 (tổng diện tích phải thu hồi 42.789,9m2; trong đó diện tích 16.620m2 

nằm trong thửa đất có tổng diện tích là 19.174,7m2 do Trung tâm tỉnh đang 
trực tiếp quản lý sử dụng). 

2.2. Đối với diện tích đất thuê: 
Theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 17/11/1999 của UBND tỉnh, 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh được thuê đất là 427.819m2. Sau khi trừ phần 
diện tích đã được thu hồi (tại Quyết định số 19/QĐ-UB ngày 04/02/2002 và 

Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh) với diện tích 
22.596m2, thì diện tích còn lại Trung tâm Khuyến nông tỉnh phải quản lý là 
405.223m2. Tuy nhiên, trên thực tế Trung tâm Khuyến nông tỉnh chỉ quản lý và 
sử dụng trên phần diện tích đất thuê là 181.234,9m2; phần diện tích còn lại 
213.762,4m2 thực tế Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực tế không quản lý được 
(bao gồm phần đất UBND thành phố Kon Tum cấp Giấy CNQSD đất chồng 
lên diện tích đất giao với diện tích 82.713,4m2 và diện tích người dân lấn 
chiếm 131.049m2) và phần diện tích không xác định được 10.225,7m2 (diện 
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tích này không xác định được thực tế tại thực địa; một phần trong đó khi lập 
hồ sơ giao đất không có mốc giới cụ thể). 

Cụ thể diện tích theo số liệu qua kết quả đo đạc như sau: 
a) Diện tích đất quản lý được : 

Tổng diện tích Trung tâm Khuyến nông tỉnh quản lý được là 

181.234,9m2. Trong đó: Phần đất trồng lúa diện tích 106.463,8m2; phần đất 
trồng cây hàng năm (trồng cây mì) diện tích 71.009,8m2; phần đất đường giao 
thông nội bộ diện tích 3.671,5m2; phần đất thủy lợi diện tích 89,8m2. 

Đơn vị kế thừa, thực hiện nhiệm vụ tiếp tục quản lý diện tích UBND tỉnh 
cho Trung tâm giống Nông lâm nghiệp Kon Tum thuê đất gồm: Trung tâm 
giống Nông lâm nghiệp giai đoạn 1999-2008 và Trung tâm Giống cây trồng, 
vật nuôi, thủy sản giai đoạn 2009-2018.  

Theo Văn bản số 52/TB-UBND ngày 19/3/2020, UBND tỉnh đã thông 

báo thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum, thì diện tích phải thu hồi 
của Trung tâm Khuyến nông tỉnh được giao theo Quyết định số 157/QĐ-UB là 

14.456m2 (tổng diện tích phải thu hồi 42.789,9m2; trong đó diện tích thu hồi 
14.456m2 Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang trực tiếp quản lý, sử dụng). 

b) Diện tích đất không quản lý được: 

Phần diện tích đất được thuê nhưng không quản lý được với diện tích 
213.762,4m2. Trong đó: Đất trồng lúa diện tích 35.681,9m2; đất sản xuất nông 
nghiệp khác diện tích 139.358,5 m2; đất giao thông nội bộ diện tích 6.804,9m2; 

đất chưa sử dụng diện tích 11.978,5m2; đất thuộc hành lang đường điện diện 
tích 19.002,8m2 và đất có mặt nước chuyên dùng diện tích 755,8m2.  

Kết quả rà soát hồ sơ, thể hiện như sau: 
- Năm 1999 khi bàn giao đất về Trung tâm Giống nông lâm nghiệp thì 

76.000m2 đất màu (8 hộ có ký hợp đồng đất trồng cây hàng năm với Trung tâm 
Giống, Khuyến nông vào năm 1994) chuyển giao về địa phương quản lý, còn 

lại đất hợp đồng của 4 hộ với diện tích 38.000m2 nằm trong ranh giới đất Trung 
tâm tỉnh thuê các hộ vẫn tiến hành sản xuất (bao gồm ông Nguyễn Văn Phương 
và ông Võ Văn Khánh, chung 01 Hợp đồng; ông Nguyễn Văn Chương; ông 
Đặng Văn Thiệu và ông Nguyễn Hoàng Văn). Rà soát các hợp đồng thuê đất 
cho thấy, đây thực chất là văn bản cho mượn đất với các hộ gia đình, cá nhân 
để trồng cây hàng năm, thời hạn cho mượn đất từ năm 1994-2004 (người đại 
diện ký hợp đồng là Trạm giống nông nghiệp Đoàn Kết, được Lãnh đạo Trung 
tâm xác nhận). Hiện nay Trung tâm Khuyến nông tỉnh chưa thu hồi phần diện 
tích cho mượn 38.000m2.   

- Năm 2013 Trung tâm Khuyến nông tỉnh thu lại 8.000m2 đất màu các 
hộ công nhân trồng mỳ sau nhà kho Trạm giống nông nghiệp Đoàn Kết để thực 
hiện gieo ươm cao su theo Đề án chính sách phát triển cao su tiểu điền. Đối với 
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phần diện tích còn lại, Trung tâm Khuyến nông tỉnh có đôn đốc để thu lại đất, 
tuy nhiên các hộ đề nghị trả tiền công khai hoang phục hóa khi Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh thu lại đất trong khi không có nguồn tài chính để chi trả nên 
chưa xử lý dứt điểm việc sử dụng đất của các hộ dân.  

 - Trong phần diện tích đất được UBND tỉnh cho Trung tâm Khuyến 
nông tỉnh thuê đất, qua rà soát hồ sơ (do phòng Tài nguyên và Môi trường 
thành phố Kon Tum và UBND xã Đoàn kết cung cấp), UBND thị xã Kon Tum 
(nay là UBND thành phố Kon Tum) đã cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ gia 
đình, cá nhân chồng lấn lên phần diện tích Trung tâm Khuyến nông tỉnh được 
thuê, được giao quản lý như sau: 

+ Về cấp đất ở và đất vườn: UBND thành phố Kon Tum đã cấp Giấy 
CNQSD đất cho 03 hộ với diện tích 4.796,4m2, gồm 1.200m2 đất ở và 
3.596,4m2 đất nông nghiệp. Cụ thể: Cấp cho ông Nguyễn Xuân Lộc diện tích 
945m2 (đất ở 400m2, đất vườn 545m2); cấp cho ông Phạm Văn Mạc diện tích 
1.603m2 (đất ở 400m2, đất vườn 1.203m2); cấp cho ông Trần Văn Quý và bà 
Dương Thị Lan diện tích 2.248,4m2 (đất ở 400m2, đất vườn 1.848,4m2).  

Ký hồ sơ, tham mưu cấp Giấy CNQSD đất cho hộ ông Nguyễn Xuân 
Lộc vào năm 2006, hộ ông Phạm Văn Mạc vào năm 2006 và hộ ông Trần Văn 
Quý năm 2007 và ông  gồm: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết; Lãnh đạo Văn 
phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Kon Tum (thuộc Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum); trình ký cấp Giấy CNQSD đất là 
Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum; ký cấp cấp 
Giấy CNQSD đất là Lãnh đạo thị xã Kon Tum.  

+ Về cấp đất nông nghiệp: UBND thành phố Kon Tum đã cấp Giấy 
CNQSD đất cho 15 trường hợp với diện tích 77.917m2. Cụ thể:  

Cấp cho các trường hợp thiếu đất sản xuất theo Quyết định số 132/QĐ-

TTg ngày 10/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ là 09 trường hợp với diện tích 
11.219m2. Ký hồ sơ, tham mưu cấp Giấy CNQSD đất cho các trường hợp này 
gồm: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết); Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử 
dụng đất thành phố Kon Tum (thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành 
phố Kon Tum); trình ký cấp Giấy CNQSD đất là Lãnh đạo Phòng Tài nguyên 
và Môi trường thành phố Kon Tum; ký cấp cấp Giấy CNQSD đất là Lãnh đạo 
thị xã Kon Tum.  

Ngoài ra, đã cấp Giấy CNQSD đất cho các trường hợp sử dụng đất riêng 
lẻ là 06 trường hợp với diện tích 66.698m2. Ký hồ sơ, tham mưu cấp Giấy 
CNQSD đất cho các trường hợp này gồm: Chủ tịch UBND xã Đoàn Kết; Lãnh 

đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Kon Tum (thuộc Phòng 
Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum); trình ký cấp Giấy CNQSD đất 
là Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum; ký cấp cấp 
Giấy CNQSD đất là Lãnh đạo thị xã Kon Tum (sau này là UBND thành phố 
Kon Tum). 
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Theo Văn bản số 52/TB-UBND ngày 19/3/2020, UBND tỉnh đã thông 

báo thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum, thì diện tích phải thu hồi 
của Trung tâm Khuyến nông tỉnh được giao theo Quyết định số 157/QĐ-UB là 

11.713,9m2 (tổng diện tích phải thu hồi 42.789,9m2; trong đó diện tích thu hồi 
11.713,9m2 gồm diện tích Trung tâm Khuyến nông tỉnh không quản lý được). 

III. Kết luận; biện pháp xử lý: 

1. Kết luận: 
1.1. Kết quả đạt được: 

Kể từ khi nhận bàn giao diện tích đất tại Trạm giống nông nghiệp xã 
Đoàn Kết từ Trung tâm giống cây trồng vật nuôi và thủy sản bàn giao, Trung 

tâm Khuyến nông tỉnh đã tiếp tục triển khai thực hiện việc quản lý, sử dụng đất 
được giao và đất thuê để thực hiện phát triển nhân giống trên địa bàn, khai thác 

quỹ đất, thực hiện các nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện để phát triển sản xuất 
giống nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 

1.2. Những tồn tại, hạn chế: 

a) Theo Quyết định số 156/QĐ-UB ngày 17/11/1999 của UBND tỉnh, 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh được giao đất diện tích 45.400m2. Tuy nhiên, trên 

thực tế Trung tâm Khuyến nông tỉnh chỉ quản lý và sử dụng trên phần diện tích 
25.212,2m2 (đang làm kho quản lý là 19.174,7m2; ông Lê Tân Huệ mượn đất 
hiện trồng cà phê là 6.037,5m2). Trong quá trình quản lý, sử dụng đất Trung 
tâm Khuyến nông tỉnh không quản lý được diện tích đất được giao, để người 
dân lấn chiếm và UBND thành phố Kon Tum đã cấp Giấy CNQSD đất chồng 
lên diện tích đất giao với diện tích 20.187,8m2 (trong đó có diện tích 
17.073,4m2 không xác định được thực tế tại thực địa; một phần trong đó khi 
lập hồ sơ giao đất không có mốc giới cụ thể). Điều này thể hiện việc quản lý 
đất đai được nhà nước giao chưa tốt, chưa thực hiện nghĩa vụ của người sử 
dụng đất theo quy định tại các Điều 107, Điều 109 Luật Đất đai năm 2003 và 
các Điều 170, Điều 173 Luật Đất đai năm 2013. 

Trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế  này thuộc về Lãnh đạo Trung 
tâm giống Nông lâm nghiệp giai đoạn 1999-2009; Lãnh đạo Trung tâm giống 
cây trồng, vật nuôi, thủy sản giai đoạn 2009-2018. 

b) Theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 17/11/1999 của UBND 
tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh được thuê đất là 427.819m2. Sau khi trừ 
phần diện tích đã được thu hồi (tại Quyết định số 19/QĐ-UB ngày 04/02/2002 

và Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh) với diện tích 
22.596m2, thì diện tích còn lại Trung tâm Khuyến nông tỉnh phải quản lý là 
405.223m2. Tuy nhiên, trên thực tế Trung tâm Khuyến nông tỉnh chỉ quản lý và 
sử dụng trên phần diện tích đất thuê là 181.234,9m2; phần diện tích còn lại 
223.988,1m2 Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực tế không quản lý được (bao 

gồm phần đất UBND thành phố Kon Tum cấp Giấy CNQSD đất chồng lên diện 
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tích đất giao với diện tích 82.713,4m2 ; diện tích người dân lấn chiếm 
131.049m2 và phần diện tích không xác định được thực tế tại thực địa, 
10.225,7m2, một phần trong đó khi lập hồ sơ thuê đất không có mốc giới cụ 
thể). Điều này thể hiện việc quản lý đất đai được nhà nước giao chưa tốt, chưa 
thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định tại các Điều 107, Điều 
111 Luật Đất đai năm 2003 và các Điều 170, Điều 175 Luật Đất đai năm 2013. 

Trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế  này thuộc về Lãnh đạo Trung 
tâm giống Nông lâm nghiệp giai đoạn 1999-2009; Lãnh đạo Trung tâm giống 
cây trồng, vật nuôi, thủy sản giai đoạn 2009-2018. 

c) UBND xã Đoàn Kết, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon 
Tum đã tham mưu UBND thành phố Kon Tum cấp Giấy CNQSD đất chồng 
lấn lên diện tích đất Trung tâm Khuyến nông tỉnh (đã được UBND tỉnh ban 
hành Quyết định giao đất và cho thuê đất), thể hiện sự yếu kém của chính 
quyền địa phương trong quản lý đất đai, đặc biệt là khâu xác định nguồn gốc 
đất đai, là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 49 Luật Đất đai năm 2003, 
Điều 99 Luật Đất đai năm 2013.   

Trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế này thuộc về Chủ tịch UBND xã 

Đoàn Kết; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Kon 
Tum (thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Kon Tum); Lãnh đạo 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum (thuộc Văn phòng 
Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường); Lãnh đạo Phòng Tài nguyên 

và Môi trường thành phố Kon Tum; Lãnh đạo UBND thị xã Kon Tum và Lãnh 

đạo UBND thành phố Kon Tum. 
2. Biện pháp xử lý: 

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
xử lý và kiến nghị xử lý như sau: 

2.1. Giao nhiệm vụ cho trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường: 

a) Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai:   

- Tham mưu lập thu tục thu hồi diện tích đất do Trung tâm khuyến nông 
tỉnh quản lý để thực hiện dự án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum diện tích 42.789,9m2 theo 

Thông báo số 52/TB-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh. 
- Hướng dẫn, phối hợp với UBND thành phố Kon Tum và Trung tâm 

Khuyến nông thực hiện các nội dung xử lý việc quản lý, sử dụng đất đai sau 
khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. 

b) Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất:   

Tiếp nhận bàn giao đất từ Trung tâm khuyến nông tỉnh để tham mưu bố 
trí sử dụng đất theo quy hoạch sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. 
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c) Chánh Thanh tra Sở: 
Theo dõi, giám sát kết quả thực hiện các nội dung sau kết luận thanh tra, 

báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo. 
2.2. Kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh: 
a) Đề nghị phương án xử lý diện tích đất đã giao và cho thuê của Trung 

tâm Khuyến nông tỉnh như sau: 
- Đối với phần diện tích đất đã giao Trung tâm Khuyến nông tỉnh 

quản lý theo Quyết định số 156/QĐ-UB ngày  17/11/1999, xử lý như sau: 
+ Thu hồi và bố trí để thực hiện dự án Nâng cao năng lực ứng dụng công 

nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum theo Thông báo 
số 52/TB-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh với diện tích 16.620m.2  

+ Thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý để bố trí sử 
dụng đất theo quy hoạch, với diện tích 8.592,2m2 (trong đó có diện tích 
2.554,7m2 Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang quản lý hiện đang làm kho chứa 
nông sản và diện tích 6.037,5m2 Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã cho ông Lê 

Tấn Huệ mượn đất, hiện nay đã trồng cà phê với diện tích này). 

+ Thu hồi và giao UBND thành phố Kon Tum để bố trí sử dụng đất theo 
quy hoạch, với diện tích 20.187,8m2 (trong đó có phần diện tích 3.114,4m2 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh không quản lý được, UBND thành phố Kon Tum 
đã cấp Giấy CNQSD cho các hộ dân và diện tích 17.073,4m2 không xác định 
được tại thực địa, một phần trong đó khi lập hồ sơ giao đất không có mốc giới 
cụ thể). 

- Đối với phần diện tích đất đã cho Trung tâm Khuyến nông tỉnh 
thuê đất theo Quyết định số 157/QĐ-UB hiện nay đã hết thời hạn thuê đất, 
xử lý như sau: 

+ Thu hồi và bố trí để thực hiện dự án Nâng cao năng lực ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum theo Thông báo 
số 52/TB-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh với diện tích 26.169m2.  

+ Thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý để bố trí sử 
dụng đất theo quy hoạch, với diện tích 166.778,9m2 (phần diện tích này thực tế 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang quản lý được). 

+ Thu hồi và giao UBND thành phố Kon Tum để bố trí sử dụng đất theo 

quy hoạch với diện tích 212.274,2m2 (trong đó có phần diện tích 202.048,5m2 

Trung tâm Khuyến nông tỉnh không quản lý được, UBND thành phố Kon Tum 
đã cấp Giấy CNQSD cho các hộ dân và diện tích 10.225,7m2 không xác định 
được tại thực địa, một phần trong đó khi lập hồ sơ cho thuê đất không có mốc 
giới cụ thể). 

 

b) Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh: 
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- Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về phương án xử lý 
diện tích đất đã giao và cho thuê của Trung tâm Khuyến nông tỉnh. 

- Tiến hành báo cáo làm rõ, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên 
quan đến diện tích đất được giao, cho thuê diện tích 27.299,1m2 hiện nay 
không xác định được đối tượng tại thực địa, một phần trong đó khi lập hồ sơ 
giao đất, cho thuê đất không có mốc giới cụ thể (gồm diện tích đất giao theo 
Quyết định số 156/QĐ-UB là 17.073,4m2 và diện tích đất thuê theo Quyết định 
số 157/QĐ-UBND là 10.225,7m2). Báo cáo gửi về UBND tỉnh trong tháng 6 
năm 2020. 

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

quan trong việc quản lý, sử dụng đất, việc quản lý hồ sơ, tài liệu theo kết luận 
thanh tra. 

c) Chỉ đạo chủ tịch UBND thành phố Kon Tum: 
- Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về phương án xử lý 

diện tích đất đã giao và cho thuê của Trung tâm Khuyến nông tỉnh. 
- Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên 

quan trong việc quản lý, sử dụng đất, việc quản lý hồ sơ, tài liệu theo kết luận 
thanh tra. 

Trên đây là kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại Trại giống 
nông nghiệp, xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum thuộc thuộc Trung tâm 
Khuyến nông tỉnh quản lý. Kết luận này được gửi đến UBND tỉnh để xin ý 
kiến; được gửi đến đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan để triển khai, 
thực hiện./. 
 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND thành phố Kon Tum; 
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh; 
- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 
- Các đơn vị liên quan; 
- Trang TTĐT Sở TN&MT (để đăng tin); 

- Lưu VT, HSTT, TTr2. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Lộc 

 

 

 


