
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

    Số:         /UBND-TCT 

     V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 

thanh tra số 152/KL-UBND ngày 

27/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

         Nghi Xuân, ngày    tháng      năm 2020 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 209/UBND-NC ngày  10  tháng 01 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện kết luận số 152/KL-UBND, ngày 27/5/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

Sau khi có Kết luận Thanh tra, UBND huyện ban hành Quyết định số 

2700/QĐ-UBND ngày 04/06/2019 thành lập Tổ công tác do đồng chí phó Chủ 

tịch phụ trách kinh tế UBND huyện làm Tổ trưởng; thành lập Tổ thẩm định 

phương án hoàn trả để tham mưu UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số: 

4329/QĐ-UBND, ngày 11/10/2019 do đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ 

trách văn hóa xã hội làm Tổ trưởng.  Tổ công tác xây dựng kế hoạch, phân công 

nhiệm vụ và thực hiện các nội dung theo Kết luận thanh tra số 152/KL-UBND 

ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, kết quả thực hiện như sau: 

1. Kết quả thực hiện. 

- Về rà soát, xác định cụ thể, chính xác số tiền thu của các hộ đã nộp vào ngân 

sách thị trấn Xuân An. UBND huyện đã giao phòng Tài chính Kế Hoạch, trên cơ 

sở hồ sơ cung cấp các hộ đã tổ chức rà soát xong 43/47 hộ về số tiền các hộ đã 

độp vào ngân sách thị trấn Xuân An, riêng 4 hộ thuộc Viện kiểm sát theo Kết luận 

152/KL-UBND có chung ủy nhiệm chi của Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi 

Xuân 3 triệu đồng nên không thể hiện ở sổ quỹ xã Xuân An thời điểm giao đất 

(nay là thị trấn Xuân An). 

- Về làm việc các hộ dân về phương án hoàn trả, đến nay UBND huyện đã 

mời làm việc được 44/47 hộ, 03 hộ không đến làm việc gồm ông Nguyễn Thế 

Vinh, ông Phạm Quốc Sinh, bà Nguyễn Thị Tạo thuộc danh sách 04 hộ viện 

kiểm sát, 01 hộ ông Trần Nhật Thành qua kết quả làm việc không thuộc trường 

hợp được giao đất ở vị trí Kết luận thanh tra số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019 

điều chỉnh. 

- Về xây dựng phương án hoàn trả: 

+ Trong 47 trường hợp đủ điều kiện hoàn trả bằng tiền, đến nay UBND 

huyện Nghi Xuân đã ban hành Quyết định số 4636/QĐ-UBND, ngày 05/11/2019 

về phê duyệt phương án hoàn trả đợt 1 cho 29 hộ.  

+ Còn lại 18 còn vướng mắc cụ thể như sau: 

- 13 Hộ đã chuyển nhượng quyền sử đất nhưng hồ sơ chuyển nhượng 

không đúng theo quy định pháp luật.  
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- 04 hộ thuộc Viện kiểm sát nhân dân huyện nộp chung ủy nhiệm chi 3 

triệu đồng ( Có 02 hộ có địa chỉ liên hệ Nguyễn Thị Tạo Hồ Văn nhạc, đến làm 

việc 01 hộ, là hộ ông Hồ Văn Nhạc nhưng không cung cấp được bất cứ hồ sơ 

nào liên quan đến việc giao đất và nộp tiền vào ngân sách thị trấn Xuân An, 01 

hộ bà Nguyễn Thị Tạo không đến làm việc không rõ lý do. 02 còn lại không có 

địa chỉ liên hệ) 

 - 01 Hộ ông Trần Nhật Thành ngày 29/12/2019 đã về làm việc với Tổ 

công tác qua làm việc xác định giao đất ở vị trí khác, không thuộc trường hợp 

được giao đất ở vị trí Kết luận thanh tra số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019 điều 

chỉnh. 

Các vướng mắc nêu trên UBND huyện đã tổng hợp báo cáo xin ý kiến chỉ 

đạo của UBND tỉnh và các sở ngành liên quan. Sau khi có ý kiến hướng dẫn của 

các sở ngành liên quan tại các văn bản số: Văn bản số 3647/STC-NSHX ngày 

27/9/2019 của Sở Tài chính; Văn bản số 454/TT-VP ngày 27/9/2019 của Thanh 

Tra tỉnh; văn bản số 636/STP-XDKT&TDTHPL ngày 30/9/2019; Văn bản số 

3837/STNMT-TTr, ngày 11/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn 

bản số 919/STP-XDKT&TDTHPL, ngày 17/12/2019 của Sở Tư Pháp về hướng 

dẫn thực hiện Kết luận số 152/KL-UBND. 

Trong 18 hộ còn lại, sau khi có hướng dẫn của các sở ngành liên quan, Tổ 

công tác đã hoàn thiện phương án hoàn trả, trình Tổ thẩm định để trình UBND 

huyện phê duyệt đợt 2 cho 17 hộ; 01 hộ ông Trần Nhật Thành đã xác định không 

được giao ở vị trí thuộc điều chỉnh của Quyết định 152 nên không xây dựng 

phương án hoàn trả. 

Tổng kinh phí hoàn trả đợt 1, 2 cho 46 hộ đủ điều kiện hoàn trả là: 

24.852.747.000 đồng, trong đó đợt 1: 16.305.114.000 đồng, đợt 2: 

8.547.633.000 đồng. 

- Về bố trí kinh phí hoàn trả: UBND huyện đã trình Hội đồng nhân dân 

huyện bổ sung đủ kinh phí hoàn trả vào dự toán chi ngân sách năm 2019 để thực 

hiện hoàn trả cho các đối tượng. 

Vậy, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kết luận 

thanh tra số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh với các 

nội dung trên và xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện việc chi trả tiền cho các hộ./. 

(có danh sách kèm theo) 
Nơi nhận:                                                                   
-Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                         
- Các phòng: TNMT, Thanh tra; Tư pháp; 

- Lưu: VT, TCT. 

 Gửi: Bản giấy và điện tử.                                                          
                                                           

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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