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UBND TỈNH BẮC KẠN  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

Số:          /KL-STNMT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng 6 năm 2020 
 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Trường Trung học phổ thông 

Bình Trung, huyện Chợ Đồn  

 

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-STNMT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra chấp hành pháp luật về 

đất đai đối với 09 tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 

16/9/2019 đến ngày 15/11/2019. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trường 

Trung học phổ thông Bình Trung, huyện Chợ Đồn (sau đây viết tắt là Trường THPT 

Bình Trung) và làm việc với các tổ chức liên quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 64/BC-ĐTTr ngày 19/05/2020 của Trưởng 

đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.  

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG  

Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Bình Trung, huyện Chợ Đồn 

được thành lập theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn, sau đó được đổi tên thành Trường THPT Bình Trung theo Quyết định số 

1856/QĐ-UBND ngày 19/9/2006 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Trường THPT Bình Trung 

là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Địa chỉ: Xã Bình Trung, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Người đại diện: Ông Vũ Đức Mẫn, chức vụ: Hiệu trưởng.  

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất 

Năm 2009, UBND tỉnh Bắc Kạn thu hồi và giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo để 

xây dựng Trường THPT Bình Trung tại Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 

01/12/2009 và điều chỉnh diện tích, loại đất tại các Quyết định: Số 1808/QĐ-UBND 

ngày 06/9/2010; số 88/QĐ-UBND ngày 21/01/2011, diện tích xây dựng là 21.248,0 m
2
.  

Đến năm 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành hồ sơ thống kê, bồi thường, 

UBND huyện Chợ Đồn đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB, tái định cư và hoàn 

thành chi trả tiền bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi đất được giao để 

thực hiện dự án.  

Năm 2016, theo Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh 

về việc điều chuyển chủ đầu tư các dự án dở dang do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ 

đầu tư về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn (sau đây viết tắt là Ban 

QLDA), Sở Giáo dục và Đào tạo đã bàn giao cho Ban QLDA tiếp tục thực hiện dự án 

xây dựng Trường THPT Bình Trung.  
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Trong quá trình thực hiện dự án, theo đề nghị của Ban QLDA, UBND tỉnh đã có 

Văn bản số 2996/UBND-XDCB ngày 11/6/2018 đồng ý cho cắt giảm một phần diện 

tích đất dự án Trường THPT Bình Trung để làm đường dân sinh phía tiếp giáp với 

Trường Mầm non Bình Trung (diện tích 135m
2
) và giao Ban QLDA chủ trì, phối hợp 

với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 

bước tiếp theo, đảm bảo theo đúng quy định. Tuy nhiên, Ban QLDA chưa hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh diện tích đất. 

Ngày 23/7/2018, Ban QLDA đã nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa 

vào sử dụng và bàn giao công trình cho Trường THPT Bình Trung quản lý, sử dụng. 

Nhưng chưa thực hiện bàn giao hồ sơ công trình hoàn thành và bàn giao đất ngoài thực 

địa cho Trường THPT Bình Trung. 

2. Về hiện trạng sử dụng đất: 
Tại thời điểm kiểm tra ngày 16/10/2019, căn cứ Bản đồ trích đo địa chính khu 

đất xây dựng Trường THPT Bình Trung số 129/TNĐ được Sở Tài nguyên và Môi 
trường xác nhận ngày 17/8/2010, Bản đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất 
Trường THPT Bình Trung do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập tháng 9 năm 
2019 và đối chiếu với thực địa, hiện trạng như sau: 

- Trên khu đất Trường THPT Bình Trung có: 01 nhà hiệu bộ 02 tầng (diện tích khoảng 
280m

2
) , 01 nhà lớp học 2 tầng (diện tích khoảng 530m

2
), 01 nhà lớp học 3 tầng (diện tích 

khoảng 550m
2
), 01 nhà bảo vệ 01 tầng (diện tích khoảng 12m

2
), Nhà để xe (diện tích khoảng 

120m
2
), Nhà vệ sinh (diện tích khoảng 35m

2
) và một phần diện tích còn lại sử dụng làm các 

công trình phụ trợ (như: Sân, vườn hoa,...). Diện tích thực tế đang quản lý khoảng 18.500m
2
. 

- Phía Đông khu đất Trường THPT Bình Trung (khu vực các mốc 5, 6, 7, 8 
bản đồ trích đo địa chính số 129/TNĐ được Sở Tài nguyên và Môi trường xác 
nhận ngày 17/8/2010) cho thấy:  

+ Năm 2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã xây dựng hàng rào 
(một phần xây tường kiên cố, một phần dựng rào chắn lưới B40) lùi vào so với chỉ 
giới được giao, diện tích khoảng 270m

2
 để mở đường dân sinh và đường vào khu 

sản xuất thôn Pác Pạu. 
Theo báo cáo của Chủ đầu tư và chính quyền địa phương thì việc xây dựng 

tường rào lùi vào so với chỉ giới được giao đất do trước khi Nhà nước thu hồi đất 
xây dựng Trường THPT Bình Trung đã có đường dân sinh qua giữa khu đất, sau 
khi Nhà nước thu hồi đất hộ ông Ma Văn Biên không có đường vào nhà và một số 
hộ gia đình không có đường vào khu sản xuất. 

+ Trường Mầm non Bình Trung đã sử dụng khoảng 160m
2
 đất trong tổng diện 

tích UBND tỉnh đã giao xây dựng Trường THPT Bình Trung để xây dựng khu vui 
chơi của Trường mầm non, thời điểm sử dụng từ năm 2013, đến năm năm 2018 
Trường mầm non đã xây tường rào kiên cố.  

Theo báo cáo của Chủ đầu tư: Khi điều chỉnh một phần diện tích đất Trường THPT 
Bình Trung để làm đường dân sinh theo Văn bản số 2996/UBND-XDCB ngày 
11/6/2018 của UBND tỉnh thì dư một phần diện tích tiếp giáp Trường mầm non Bình 
Trung (02 vị trí góc nhọn thuộc khu vực các mốc 5, 6, 7, 8 bản đồ trích đo địa chính số 
129/TNĐ được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 17/8/2010) không tiếp tục 
sử dụng được, do phần diện tích này bị tách biệt bởi đường dân sinh. Hiện nay, Trường 
mầm non Bình Trung đang quản lý, xây dựng tường rào xung quanh, đề nghị điều chỉnh 
trả lại phần diện tích này để giao cho UBND huyện hoặc tổ chức khác sử dụng. 
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- Phía Nam khu đất Trường THPT Bình Trung (khu vực các mốc 11, 12, 13 bản 

đồ trích đo địa chính số 129/TNĐ được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 

17/8/2010) chưa xây dựng tường rào, chưa cắm mốc ngoài thực địa; hiện nay có hộ bà 

Ma Thị Bày trú tại thôn Bản Điếng, xã Bình Trung đang quản lý diện tích khoảng 

1000m
2
 (trên đất có cây xoan, chuối, tre,…). 

- Phía Tây khu đất Trường THPT Bình Trung (khu vực các mốc 16, 17, 18, 19, 
20, 01 bản đồ trích đo địa chính số 129/TNĐ được Sở Tài nguyên và Môi trường xác 

nhận ngày 17/8/2010): Đã xây dựng kè đá kiên cố từ năm 2009, tuy nhiên khi xây dựng 

đã xây lùi vào so với chỉ giới được giao, diện tích khoảng 430m
2
. 

Theo báo cáo của Chủ đầu tư: Khi xây dựng kè đá do chỉ giới đất tiếp giáp với 

mép mương thủy lợi, ranh giới gấp khúc, trường hợp xây theo chỉ giới sẽ ảnh hưởng 

đến mương thủy lợi nên đã xây lùi vào so với chỉ giới được giao; một số vị trí thực tế 

khi xây dựng kè đá mép ngoài của móng đã xây hết chỉ giới đất (chiều rộng đế móng 

chiếm đất 3m, xây vát đỉnh kè thu vào so với chân kè trung bình 1,5m), đơn vị vẫn quản 

lý theo ranh giới được UBND tỉnh giao. 

- Phía Bắc khu đất, năm 2013 khi xây dựng tường rào đã xây lùi vào theo 

chứng chỉ quy hoạch (diện tích khoảng 277m
2
), diện tích này Trường THPT Bình 

Trung đang quản lý, không có tranh chấp. 

3. Về quy hoạch sử dụng đất: 

Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu (năm 2016) của huyện Chợ Đồn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 thì vị trí xây dựng Trường THPT 

Bình Trung được quy hoạch là đất sử dụng cho mục đích đất xây dựng cơ sở giáo 

dục đào tạo, phù hợp với mục đích đơn vị đang sử dụng.  

4. Về nội dung liên quan: 

Tại thời điểm thanh tra, UBND xã Bình Trung có ý kiến về trường hợp hộ bà 

Ma Thị Bày trú tại thôn Bản Điếng, xã Bình Trung có kiến nghị xem xét lại việc 

bồi thường, giải phóng mặt bằng (Phía Nam khu đất Trường THPT Bình Trung, 

phần diện tích taluy giáp suối): Xác minh tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA 

cho thấy: Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư giai đoạn từ năm 2009 đến năm 
2015) đã thực hiện chi trả toàn bộ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho gia 

đình bà Bày (bà Bày đã ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại bảng danh sách trả tiền 
bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 
10/3/2011 của UBND huyện Chợ Đồn). Ngày 12/7/2010, đại diện Sở Giáo dục và 

Đào tạo, UBND xã Bình Trung, Trường THPT Bình Trung, Trưởng thôn Bản 

Điếng và bà Ma Thị Bày đã tổ chức làm việc, giải thích rõ về số liệu diện tích đất 

thu hồi của bà Bày, tại cuộc họp bà Ma Thị Bày đã nhất trí với tổng diện tích đất 

thu hồi và không còn ý kiến thắc mắc. Ngày 13/12/2019, Ban QLDA đã có Văn 

bản số 1561/BQLDA-QLDAI trả lời đơn kiến nghị của bà Ma Thị Bày. 

Tuy nhiên, hiện nay bà Ma Thị Bày vẫn đang sử dụng đất, chưa chặt hạ cây trồng 

trên đất để bàn giao mặt bằng. Vì vậy, để giải quyết dứt điểm nội dung trên, Ban QLDA 

cần phối hợp cùng UBND huyện Chợ Đồn, UBND xã Bình Trung tuyên truyền, vận 

động hộ gia đình chấp hành các quy định của pháp luật hoặc cưỡng chế và bàn giao mặt 

bằng cho chủ sử dụng đất, sử dụng đúng ranh giới, diện tích đã được UBND tỉnh giao. 
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III. KẾT LUẬN: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 5, Khoản 1 Điều 7 Luật Đất đai 2013 thì Sở Giáo dục và 

Đào tạo được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 3672/QĐ-UBND ngày 

01/12/2009 (diện tích 21.248m
2
) để thực hiện dự án Trường THPT Bình Trung là 

là người sử dụng đất, chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất giai 

đoạn năm 2009 đến hết năm 2015; Ban QLDA được UBND tỉnh giao tiếp nhận dự 

án Trường THPT Bình Trung từ năm 2016 là người sử dụng đất, chịu trách nhiệm 

trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất từ năm 2016 đến nay. Trường THPT Bình 

Trung là đơn vị sử dụng đất gián tiếp được Ban QLDA bàn giao quản lý, sử dụng công 

trình, chưa được bàn giao đất tại thực địa, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.  

Trong quá trình sử dụng khu đất xây dựng Trường THPT Bình Trung có một 

số vi phạm cụ thể như sau: 

- Chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA) đã để Trường Mầm non 

Bình Trung sử dụng khoảng 160m
2
 đất trong tổng diện tích UBND tỉnh đã giao 

xây dựng Trường THPT Bình Trung để xây dựng khu vui chơi của Trường mầm 

non (thời điểm sử dụng từ năm 2013, năm 2018 Trường Mầm non Bình Trung đã 

xây tường rào kiên cố) khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 

thuận, sử dụng đất không đúng mục đích, ranh giới được giao, vi phạm Điều 15 

Luật Đất đai năm 2003 nay là Khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai năm 2013; không 

đúng quy định tại Khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai năm 2003, nay là Khoản 1 Điều 

170 Luật Đất đai năm 2013. 

- Việc Ban QLDA xây dựng hàng rào Trường THPT Bình Trung lùi vào so với chỉ 

giới đất UBND tỉnh giao để mở đường dân sinh, đường vào khu sản xuất thôn Pác Pạu, 

xã Bình Trung (thời điểm năm 2018) đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 

2996/UBND-XDCB ngày 11/6/2018. Nhưng, diện tích thực tế mở đường dân sinh 

khoảng 270m
2
 tăng 135m

2
 so với diện tích UBND tỉnh cho phép, Ban QLDA chưa lập 

hồ sơ đăng ký biến động đất đai, để báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh giảm diện tích đất 

thực hiện dự án Trường THPT Bình Trung là không đúng quy định tại Khoản 4 Điều 95 

Luật Đất đai năm 2013 và không thực hiện đúng nghĩa vụ chung của người sử dụng đất 

quy định tại Khoản 2, Điều 170, Luật Đất đai 2013.  

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

1. Để việc sử dụng đất có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật đất đai, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh ban hành ý kiến chỉ đạo: 

1.1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn: 

- Thực hiện đúng nghĩa vụ chung của người sử dụng đất được quy định tại Điều 

170 Luật Đất đai 2013; lập hồ sơ đăng ký biến động để báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh 

diện tích dự án Trường THPT Bình Trung đảm bảo theo quy định của pháp luật; sử 

dụng đất đúng ranh giới, diện tích đất được giao; bàn giao đất cho Trường THPT Bình 

Trung để quản lý, sử dụng, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. 
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- Phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Chợ Đồn, UBND xã Bình 

Trung, Trường THPT Bình Trung rà soát lại nhu cầu sử dụng đất dự án Trường THPT 

Bình Trung, lập hồ sơ điều chỉnh giảm diện tích đất thực hiện dự án Trường THPT 

Bình Trung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2996/UBND-XDCB ngày 

11/6/2018, báo cáo, đề xuất các nội dung phát sinh (nếu có), đảm bảo theo quy định của 

pháp luật; tuyên truyền, vận động hộ bà Ma Thị Bày trú tại thôn Bản Điếng, xã Bình 

Trung, huyện Chợ Đồn chấp hành các quy định của pháp luật. Trường hợp hộ gia đình 

không chấp hành, đề xuất thực hiện cưỡng chế theo quy định để bàn giao mặt bằng, sử 

dụng đất đúng ranh giới, diện tích đã được UBND tỉnh giao. 

1.2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn 

nghiêm túc rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân liên quan do có những vi phạm trong việc 

sử dụng đất thực hiện dự án Trường THPT Bình Trung nêu tại Kết luận này. 

1.3. UBND huyện Chợ Đồn nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá 

nhân có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, để 

xảy ra vi phạm khu đất thực hiện dự án Trường THPT Bình Trung. Đồng thời tăng 

cường công tác kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm 

trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương; chủ trì, phối hợp với Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn và các đơn vị liên quan xem xét giải quyết 

dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đối với trường hợp hộ bà Ma Thị Bày trú tại 

thôn Bản Điếng, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn. 

2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường công khai Kết 

luận này trên Cổng thôn tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của 

pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh Bắc Kạn; 

- UBND huyện Chợ Đồn; 

- UBND xã Bình Trung; 

- Trường THPT Bình Trung; 

- Các đơn vị: Thanh tra Sở,  

TTCNTT, Phòng Đất đai; 

- Lãnh đạo Sở; 

Gửi bản giấy: 

- Trường THPT Bình Trung; 

- Lưu HS, TTr (K3b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
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