
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH  QUẢNG NAM

Số:            /HD-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Quảng Nam, ngày       tháng 7 năm 2021

HƯỚNG DẪN
  Quy trình và nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai 

đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất, 
cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;
Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy 

định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 
động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra 
Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra 
và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 369/BC-
STNMT ngày 05/7/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn quy trình và nội dung thanh tra việc chấp 
hành pháp luật về đất đai đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước 
giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh như sau:

I. NGUYÊN TẮC VÀ HÌNH THỨC THANH TRA

1. Nguyên tắc hoạt động thanh tra
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với tổ chức, cá nhân, hộ 

gia đình được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phải tuân theo pháp luật; bảo đảm 
chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

- Việc thanh tra bảo đảm không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, 
thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản 
trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

2. Hình thức thanh tra
- Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền giao.
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II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC THANH TRA

1. Chuẩn bị thanh tra
a) Thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để ban hành quyết định thanh tra
- Trước khi ban hành quyết định thanh tra, trong trường hợp cần thiết, Thủ 

trưởng cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, Thủ 
trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (gọi chung là người 
giao nhiệm vụ nắm tình hình) chỉ đạo việc thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình 
hình để phục vụ cho việc ban hành quyết định thanh tra;

- Việc cử công chức hoặc Tổ công tác thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình 
hình (gọi chung là người được giao nắm tình hình) phải thể hiện bằng văn bản 
của người giao nhiệm vụ nắm tình hình. Thời gian nắm tình hình không quá 15 
ngày làm việc;

- Người được giao nắm tình hình có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, 
đánh giá, tổng hợp các thông tin, tài liệu thu thập được; chậm nhất là 05 ngày 
làm việc kể từ ngày kết thúc việc nắm tình hình, người được giao nhiệm vụ nắm 
tình hình phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả nắm tình hình gửi người giao 
nhiệm vụ nắm tình hình gồm các nội dung chính sau:

+ Khái quát chung về đối tượng thanh tra;
+ Tình hình, kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến được 

thanh tra; kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra của các cơ quan có 
thẩm quyền liên quan đến nội dung dự kiến thanh tra (nếu có) và các thông tin 
khác có liên quan;

+ Nhận định những vấn đề nổi cộm, có dấu hiệu sai phạm, đề xuất nội 
dung thanh tra và phương pháp tiến hành thanh tra.

b) Ra quyết định thanh tra: Căn cứ quy định tại Điều 38 Luật Thanh tra và 
báo cáo kết quả nắm tình hình (nếu có), người có thẩm quyền ra quyết định 
thanh tra, nội dung quyết định thanh tra bao gồm:

- Căn cứ pháp lý để thanh tra;
- Phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ thanh tra;
- Thời hạn thanh tra;
- Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên khác của Đoàn 

thanh tra.
c) Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra
- Căn cứ theo quyết định thanh tra đã ban hành, Trưởng đoàn thanh tra có 

trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra và trình người ra 
quyết định thanh tra phê duyệt; 

- Kế hoạch tiến hành thanh tra gồm các nội dung: Mục đích, yêu cầu; phạm 
vi, nội dung, đối tượng, thời kỳ, thời hạn thanh tra; phương pháp tiến hành thanh 
tra, tiến độ thực hiện, chế độ thông tin báo cáo, việc sử dụng phương tiện, thiết 
bị, kinh phí và những điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ hoạt động của 
Đoàn thanh tra; việc tổ chức thực hiện kế hoạch tiến hành thanh tra;
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- Thời gian xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra do người ra 
quyết định thanh tra quyết định, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày ký quyết 
định thanh tra. Trường hợp thanh tra đột xuất thì thời hạn không quá 03 ngày;

- Kế hoạch tiến hành thanh tra là tài liệu nội bộ của Đoàn thanh tra.
d) Phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra
- Trưởng đoàn thanh tra tổ chức họp Đoàn thanh tra để phổ biến và phân 

công nhiệm vụ cho các tổ, các thành viên Đoàn thanh tra; thảo luận về phương 
pháp tiến hành thanh tra; sự phối hợp giữa các tổ, nhóm, các thành viên Đoàn 
thanh tra;

- Tổ trưởng, thành viên Đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm 
vụ được phân công và báo cáo với Trưởng đoàn thanh tra.

đ) Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo
- Căn cứ nội dung thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, Trưởng đoàn thanh 

tra có trách nhiệm chủ trì cùng thành viên Đoàn thanh tra xây dựng đề cương yêu 
cầu đối tượng thanh tra báo cáo bằng văn bản việc chấp hành pháp luật về đất đai 
và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan gửi đến Đoàn Thanh tra trước ngày công bố 
quyết định thanh tra. Đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo phải đảm bảo 
các nội dung tại mục 2.3, phần 2 (nội dung và cách thức tiến hành thanh tra);

- Trưởng đoàn thanh tra có văn bản gửi đối tượng thanh tra (kèm theo đề 
cương yêu cầu báo cáo) ít nhất 05 ngày trước khi công bố quyết định thanh tra; 
văn bản yêu cầu phải nêu rõ cách thức báo cáo, thời gian nộp báo cáo.

e) Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra: Trước khi công bố 
quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra thông báo việc công bố quyết định 
thanh tra đến đối tượng thanh tra; trường hợp cần thiết, chuẩn bị để người ra 
quyết định thanh tra thông báo bằng văn bản đến đối tượng thanh tra. Thông báo 
phải nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.

2. Tiến hành thanh tra
a) Công bố quyết định thanh tra
- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày ký quyết định thanh tra, Trưởng đoàn 

thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra với đối tượng thanh tra;
- Người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra hoặc Trưởng đoàn thanh tra 

chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra; thông qua chương trình làm việc; đọc 
toàn văn quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc 
thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của 
đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; các nội dung 
khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra;

- Đối tượng thanh tra báo cáo về những nội dung thanh tra theo đề cương 
Đoàn thanh tra đã yêu cầu;

- Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập thành biên bản. Biên bản 
họp công bố quyết định thanh tra được ký giữa người chủ trì buổi công bố quyết 
định thanh tra và người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân là đối 
tượng thanh tra.
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b) Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra: Theo nhiệm 
vụ được Trưởng đoàn thanh tra phân công, Thành viên đoàn thanh tra có trách 
nhiệm thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin, tài liệu, chứng cứ, đánh giá việc 
chấp hành chính pháp luật về đất đai đối với từng nội dung nội dung cụ thể. 
Đánh giá trách nhiệm của đối tượng thanh tra, các tổ chức, đơn vị và cá nhân có 
liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê.

c) Nội dung và cách thức tiến hành thanh tra
* Kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến việc sử dụng đất:
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc 

Quyết định chủ trương đầu tư;
- Giấy phép xây dựng;
- Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất;
- Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

Hợp đồng thuê đất (phụ lục hợp đồng thuê đất nếu có), Giấy CNQSD đất, Biên 
bản bàn giao đất trên thực địa;

- Hồ sơ về chuyển nhượng dự án, cho thuê tài sản gắn liền với đất (nếu có);
- Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án;
- Hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây 

dựng…
Trên cơ sở hồ sơ pháp lý về đất đai thu thập được, đối chiếu với các quy 

định pháp luật về đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác,  
Thành viên Đoàn Thanh tra đánh giá, phân tích và nhận xét về tính hợp pháp của 
hồ sơ đã thu thập.

* Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất:
- Tổng diện tích đất được giao, cho thuê; trong đó:

+ Diện tích đất thực tế đang sử dụng (nêu cụ thể từng diện tích công trình 
trên đất, công trình đã xây dựng, công trình đang xây dựng);

+ Diện tích đất chưa sử dụng;
+ Diện tích chuyển nhượng, cho mượn, cho thuê lại; mục đích sử dụng 

sau khi chuyển nhượng, cho mượn, cho thuê lại.
- Diện tích đất lấn chiếm để sử dụng hoặc diện tích đất bị lấn chiếm (nếu có);
- Diện tích đất chưa giải phóng mặt bằng (nếu có);
- Kiểm tra sự phù hợp với mục đích sử dụng đất tại quyết định giao đất, cho 

thuê đất (trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích thì phải xác định cụ thể 
diện tích; loại đất được giao, cho thuê trong quyết định và loại đất hiện tại);

- Kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng so với tiến độ dự án:
+ Đối chiếu sự phù hợp công trình xây dựng công trình so với quy hoạch 

chi tiết (nếu có);
+ Các hạng mục dự án đã hoàn thành việc xây dựng;
+ Các hạng mục đang thực hiện dỡ dang;
+ Các hạng mục chưa triển khai xây dựng;
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+ Nguyên nhân của sự chậm trễ tiến độ dự án, sai lệch so với quy hoạch 
chi tiết (nếu có).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, đối chiếu với thời điểm 
được giao đất, cho thuê đất, thời điểm nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc cam 
kết tiến độ thực hiện dự án; Thành viên Đoàn Thanh tra nhận xét, đánh giá tình 
hình sử dụng đất cũng như tiến độ thực hiện dự án của đối tượng được thanh tra 
(như sử dụng đất để thực hiện dự án đúng tiến độ hoặc chậm tiến độ hoặc chưa 
đưa toàn bộ diện tích đất được giao, cho thuê vào sử dụng…) để có cơ sở kiến 
nghị, xử lý.

* Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính:
- Kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất được 

giao, cho thuê; cụ thể:
+ Tiền sử dụng đất; tiền thuê đất đã nộp, chưa nộp (nếu có) tính đến thời 

điểm thanh tra;
+ Thuế đất phi nông nghiệp;
+ Tiền thu được từ việc ký hợp đồng cho thuê lại đất, chuyển nhượng đất, 

tiền cho thuê tài sản gắn liền với đất….;
+ Tiền bảo vệ và phát triển đất lúa phải nộp theo quy định tại khoản 3, 

Điều 134 Luật Đất đai năm 2013 đối với các dự án có sử dụng đất vào mục đích 
đất phi nông nghiệp có nguồn gốc từ đất chuyên trồng lúa nước;

- Tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
- Việc chấp hành thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo kết luận của cơ quan 

thanh tra, kiểm toán, quyết định xử phạt VPHC (nếu có);
- Các khoản chi tạm ứng của người sử dụng đất cho công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư (nếu có);
- Các nghĩa vụ tài chính liên quan khác.
Qua kiểm tra việc thực nghĩa tài chính, Thành viên Đoàn Thanh tra đánh giá 

chung việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của đối tượng thanh tra, trong đó, thể hiện 
những nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện, hoặc đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ…
(Đối với các nghĩa vụ tài chính đã thực hiện 
thì phải thu thập chứng từ nộp tiền kèm theo)

* Phát hiện, xử lý vi phạm hành chính về đất đai (nếu có)
Trong quá trình thanh tra, trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm hành 

chính về đất đai của tổ chức, cá nhân thì tiến hành lập biên bản vi phạm hành 
chính và thực hiện các thủ tục để xử phạt theo quy định, nếu vượt thẩm quyền 
xử phạt thì trình người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi 
phạm hành chính.

d) Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ thanh tra
- Thành viên Đoàn thanh tra, Tổ trưởng (nếu có) báo cáo tiến độ và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ được giao với Trưởng đoàn thanh tra. Trường hợp phát hiện 
những vấn đề cần phải xử lý ngay thì kịp thời báo cáo Trưởng đoàn thanh tra 
xem xét, quyết định;
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- Trưởng Đoàn thanh tra báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ 
được giao với người ra quyết định thanh tra theo kế hoạch tiến hành thanh tra đã 
được phê duyệt hoặc theo yêu cầu của người ra quyết định thanh tra;

- Nội dung báo cáo tiến độ thanh tra: Nội dung, kết quả thanh tra đã hoàn 
thành, nội dung thanh tra đang tiến hành; dự kiến công việc thực hiện trong thời 
gian tới; khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất (nếu có). Việc báo 
cáo phải thực hiện bằng văn bản.

3. Kết thúc thanh tra
a) Báo cáo kết quả của Đoàn thanh tra
Chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc thanh tra, Trưởng đoàn 

thanh tra phải có văn bản báo cáo kết quả thanh tra, trừ trường hợp nội dung kết 
luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền. Báo cáo kết quả thanh tra phải có các nội dung sau đây:

- Khái quát về đối tượng thanh tra;
- Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra;
- Đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai và các quy định 

khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất để thực hiện dự án;
- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng trong quá trình 

tiến hành thanh tra; kiến nghị các biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật; 
kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý 
hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (nếu có);

- Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra (nếu có).
b) Xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra
- Sau khi nhận được báo cáo kết quả thanh tra và báo cáo bổ sung (nếu có) 

của Đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra chỉ đạo Trưởng đoàn thanh tra 
chủ trì xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra trình người ra quyết định thanh tra;

- Người ra quyết định thanh tra xem xét hoặc giao cho cơ quan, đơn vị 
chuyên môn nghiên cứu Dự thảo kết luận thanh tra để tham mưu, đề xuất cho 
mình chỉ đạo hoàn thiện Dự thảo kết luận thanh tra. Ý kiến tham mưu, đề xuất 
của cơ quan, đơn vị chuyên môn với người ra quyết định thanh tra được thể hiện 
bằng văn bản và được lưu trong hồ sơ thanh tra;

- Trong quá trình xây dựng Dự thảo kết luận thanh tra, người ra quyết định 
thanh tra có quyền yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra 
báo cáo, yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề dự 
kiến kết luận về nội dung thanh tra;

- Trường hợp cần thiết, để bảo đảm cho việc nhận xét, đánh giá, kết luận, 
kiến nghị xử lý được chính xác, khách quan, người ra quyết định thanh tra quyết 
định tiến hành thanh tra bổ sung, trưng cầu giám định, tham khảo ý kiến cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Trường hợp gửi Dự thảo kết luận thanh tra để đối tượng thanh tra giải 
trình thì việc giải trình của đối tượng thanh tra phải thực hiện bằng văn bản kèm 
theo các thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho nội dung giải trình.
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Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với người ra 
quyết định thanh tra xử lý nội dung giải trình của đối tượng thanh tra để hoàn 
thiện và gửi đơn vị thẩm định Dự thảo kết luận thanh tra.

c) Ký và ban hành kết luận thanh tra
- Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra, nội dung giải trình của đối tượng thanh 

tra (nếu có), chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra, 
người ra quyết định thanh tra phải ra văn bản kết luận thanh tra; trừ trường hợp 
nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền. Kết luận thanh tra phải có các nội dung sau đây:

+ Kết quả kiểm tra, xác minh về từng nội dung thanh tra;
+ Kết luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai và các quy 

định khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất để thực hiện dự án thuộc nội 
dung thanh tra; xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có);

+ Kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ 
sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý hoặc hủy bỏ quy định 
trái pháp luật phát hiện qua thanh tra (nếu có).

- Trong quá trình ra văn bản kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh 
tra có quyền yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra báo cáo, 
yêu cầu đối tượng thanh tra giải trình để làm rõ thêm những vấn đề cần thiết 
phục cho việc ra kết luận thanh tra;

- Người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm tổ chức việc công bố kết luận 
thanh tra. Trường hợp cần thiết có thể ủy quyền cho Trưởng đoàn thanh tra công 
bố kết luận thanh tra. Việc công bố kết luận thanh tra được lập thành biên bản;

- Kết luận thanh tra được lưu hồ sơ thanh tra.
d) Công khai kết luận thanh tra: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết 

luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công 
khai Kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 39 Luật Thanh tra và Điều 46 
Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ.

III. BIỂU MẪU DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Các biểu mẫu dùng trong hoạt động thanh tra việc chấp hành pháp luật về 
đất đai với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất, cho thuê đất 
trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 
16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. 

IV. HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VÀ CHỈ ĐẠO VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN 
THANH TRA CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Việc trình xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành 
pháp luật về đất đai đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh được thực hiện đối với các cuộc thanh tra do 
UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thanh tra theo ủy quyền của 
UBND tỉnh tại các Công văn: số 1373/UBND-KTN ngày 17/4/2014 về việc 
thanh tra, xử lý các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh; số 
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1999/UBND-NC ngày 09/4/2021 về việc thanh tra quản lý, sử dụng đất của các 
dự án đầu tư trong các Cụm công nghiệp và các dự án có quy mô vừa và nhỏ 
trên địa bàn tỉnh và các cuộc thanh tra khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng 
đất của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình do UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp 
huyện thực hiện.

Trình tự xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra được thực hiện 
như sau:

1. Sau khi ký, ban hành kết luận thanh tra, người có thẩm quyền ký, ban 
hành kết luận thanh tra gửi hồ sơ thanh tra đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo 
các cơ quan chuyên môn liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý và chỉ đạo việc 
thực hiện kết luận thanh tra. Hồ sơ gồm:

- Tờ trình về việc đề nghị xử lý kết luận thanh tra; 
- Kết luận thanh tra;
- Văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra;
- Các tài liệu liên quan khác.
2. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị 
có liên quan xem xét thẩm định kết luận thanh tra; tham mưu Chủ tịch UBND 
tỉnh văn bản xử lý và chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của 
pháp luật.

Trên đây là hướng dẫn về quy trình, nội dung thanh tra việc chấp hành 
pháp luật về đất đai đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, đề nghị Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
nghiên cứu thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh 
vượt thẩm quyền, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài 
nguyên và Môi trường hoặc Thanh tra tỉnh) để xem xét, trình UBND tỉnh sửa 
đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH

[daky] 
Lê Trí Thanh
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