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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KON RẪY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND   Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, kiểm tra việc sử dụng đất tại các đơn vị được  

Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn huyện 
 

Căn cứ Công văn số 3155/UBND-NNTN ngày 22/9/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc rà soát kiểm tra việc sử dụng đất tại các dự án trên địa bàn 

tỉnh. 

Căn cứ Công văn số 1770/STNMT-QHKHSDĐ ngày 30/6/2022 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum về việc rà soát các đơn vị được Nhà 

nước cho thuê đất nhưng sử dụng không hiệu quả. 

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên 

địa bàn huyện; UBND huyện xây dựng kế hoạch rà soát, kiểm tra việc sử dụng 

đất tại các đơn vị được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn huyện, với các nội 

dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai đối với 

việc sử dụng đất của các đơn vị được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn huyện. 

- Kiểm tra, kịp thời xử lý các các đơn vị được Nhà nước cho thuê đất 

nhưng sử dụng không hiệu quả (nếu có). 

- Nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các tổ chức về nghĩa vụ và 

trách nhiệm của từng đơn vị trong việc sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý đảm bảo 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 

 2. Yêu cầu: Việc kiểm tra, rà soát phải bảo đảm chính xác, khách quan 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

 II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

 1. Nội dung kiểm tra, rà soát 

Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 

năm 2013 và các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, rà soát, tổng 

hợp số liệu đối với diện tích đất chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất chậm 

tiến độ và các trường hợp có dấu hiệu vi phạm theo quy định Điều 64 Luật đất đai 

2013. 

 2. Đối tượng rà soát kiểm tra: 14 đơn vị được Nhà nước cho thuê đất 

trên địa bàn huyện Kon Rẫy (có danh sách kèm theo). 

 3. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 17/10/2022 đến hết ngày 21/10/2022. 
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 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Tài nguyên và môi trường huyện 

 - Là cơ quan đầu mối chuẩn bị các nội dung, biên bản kiểm tra và tổng 

hợp báo cáo kết quả về UBND huyện khi kết thúc đợt kiểm tra. 

 - Đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp xử lý đối với các trường hợp 

vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của UBND cấp huyện hoặc tổng hợp, tham 

mưu UBND huyện báo Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp xử lý theo 

quy định. 

 2. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện; UBND các xã, thị trấn cử đại diện tham gia, lập 

danh sách (có thông tin cụ thể về họ tên, chức vụ, số điện thoại liên hệ...) gửi về 

Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 13/10/2022 để tổng hợp. 

 - Các đơn vị nêu trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực 

quản lý, phụ trách chuẩn bị các nội dung cần kiểm tra đạt hiệu quả. 

3. UBND các xã, thị trấn: Cử thành phần tham gia cùng đoàn kiểm tra 

khi kiểm tra tại địa phương; thông báo chủ sử đất biết tham gia và chuẩn bị tài 

liệu, báo cáo liên quan để làm việc với đoàn kiểm tra. 

4. Các đơn vị thuộc đối tượng rà soát, kiểm tra: Báo cáo cụ thể công 

tác quản lý sử dụng đất của đơn vị. Hoàn thành kết quả gửi về UBND huyện 

(qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) trước ngày 14/10/2022. Đồng 

thời, cử đại diện phối hợp với Đoàn kiểm tra, rà soát khi Đoàn đến làm việc.  

 Trên đây là kế hoạch rà soát, kiểm tra việc sử dụng đất tại các đơn vị được 

Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở TN&MT tỉnh (b/c);  

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c);                                

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn (th/hiện);    

- Các cơ quan, đơn vị liên quan (th/hiện); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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