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 Đối với kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của năm 2018 cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2019 đã 

được Bộ tổ chức đánh giá và triển khai tại Hội nghị toàn ngành vào tháng 3/2019 

tại tỉnh Quảng Ninh. 

Thanh tra Bộ xin được báo cáo về kết quả triển khai công tác thanh tra, kiểm 

tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ 

TNMT và các Sở TNMT tham dự tại Hội nghị giao ban vùng phía Nam như sau:   

I. CÔNG TÁC THANH TRA VÀ KIỂM TRA  

Ngay từ cuối năm 2018, Bộ trưởng Bộ TNMT đã chỉ đạo Thanh tra Bộ 

thông báo tới các Sở TNMT những nội dung trọng tâm cần đưa vào Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2019 của các Sở, trong đó Bộ trưởng nhấn mạnh:  

- Thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết cơ bản các 

điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo 

- Tăng cường thanh tra đột xuất để giải quyết tình trạng nhũng nhiễu, 

hành dân gây bức xúc trong dư luận (tại Bộ, các đơn vị phải dành 40 - 60% 

nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ đột xuất), trong đó tập trung vào các nội dung 

trọng tâm: Các dự án có quy mô sử dụng đất lớn, các tổ chức sử dụng đất có 

nguồn gốc từ nông trường, lâm trường, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là đất lúa, đất rừng phòng 

hộ, rừng đặc dụng; việc giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, 

hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án; việc khai thác, sử dụng, bảo vệ nước 

ngầm và nước mặt; các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường cao như: khu công nghiệp, hóa chất, phân bón, y tế, luyện kim, dệt 

nhuộm, xử lý chất thải nguy hại. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở từng 

cấp; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các 

vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ; chủ động phối hợp với Thanh tra 

Chính phủ, các Bộ ngành khác và các địa phương trong giải quyết các vụ việc 

khiếu kiện tồn đọng, kéo dài. 
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Với những nội dung chỉ đạo nêu trên, Thanh tra Bộ và các đơn vị trực 

thuộc Bộ đã tham mưu trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2019 

của Bộ TNMT tại Quyết định số 3549 ngày 23/11/2018 (đã được gửi đến UBND 

và Sở TNMT các tỉnh, thành phố cũng như công khai trên cổng thông tin của 

Bộ). 

Qua tổng hợp, theo dõi, đến nay Thanh tra Bộ mới nhận được Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2019 của 09/32 Sở TNMT đang tham dự tại Hội nghị 

phía Nam, gồm: Bình Thuận, Cà Mau, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm 

Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam và Vĩnh Long (trong đó tỉnh Vĩnh Long mới có 

văn bản nêu những nội dung sẽ thanh tra, kiểm tra trong năm 2019, chưa có 

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra).  

Đối với kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ, Bộ trưởng đã chỉ đạo sát sao 

việc khảo sát, lập kế hoạch đối với từng cuộc thanh tra để đạt hiệu quả và có 

trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, Bộ trưởng cũng đã chỉ đạo Thanh tra Bộ và 

các đơn vị trực thuộc Bộ thường xuyên nắm bắt thông tin để điều chỉnh, bổ sung 

kế hoạch thanh tra cho phù hợp với thực tiễn của công tác quản lý nhà nước về 

tài nguyên và môi trường. Hiện nay, Thanh tra Bộ đã hoàn thiện và trình Bộ 

trưởng Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2019 (lần 2) với một số 

nội dung trọng tâm như sau:  

+ Tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các nông, lâm trường 

và sử dụng đất có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường; các dự án bất động sản 

không triển khai hoặc chậm triển khai và phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

của dự án theo chỉ đạo của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, trong đó sẽ bổ 

sung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ đất nông, lâm trường 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

+ Điều chỉnh không thực hiện thanh tra theo Đề án “Tăng cường xử lý sai 

phạm trong quản lý và sử dụng đất đai đến năm 2020” tại 03 tỉnh: Hà Nam, Tây 

Ninh và Nghệ An để ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ cấp trên giao và nhiệm 

vụ đột xuất. Đối với 03 tỉnh này sẽ chỉ đạo để các địa phương tự thực hiện và 

báo cáo về Bộ. 

+ Đối với việc thanh tra dự án FDI và các dự án khác sử dụng nhiều diện 

tích đất, mặt nước ven biển nhưng chậm triển khai, hoạt động kém hiệu quả (theo 

Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ): Không thực 

hiện thanh tra tại tỉnh Khánh Hòa, chỉ thực hiện tại tỉnh Bình Thuận và điều chỉnh 

nội dung thanh tra tập trung vào các dự án bất động sản không triển khai, chậm 

triển khai và việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của dự án. 

Qua tổng hợp báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu 

năm 2019 của 22/32 Sở TNMT tham dự Hội nghị phía Nam (các Sở chưa có báo 

cáo: An Giang, Bạc Liêu, Bình Dương, Đắc Nông, Đồng Nai, Gia Lai, Kon 

Tum, Quảng Nam, Trà Vinh, Vĩnh Long), các Sở đã triển khai được 374 cuộc 

thanh tra, kiểm tra đối với 820 tổ chức, cá nhân.  
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Qua kết quả công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy các Sở (có báo cáo) mới 

tập trung triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, môi 

trường, khoáng sản và tài nguyên nước, trong đó các Sở triển khai được nhiều 

cuộc thanh tra, kiểm tra như: Bình Định, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng, Tiền Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng. Tuy nhiên trong một số lĩnh vực, công 

tác thanh tra, kiểm tra được triển khai ít hoặc chưa được triển khai như: Đo đạc 

bản đồ mới có 2 Sở thực hiện 02 cuộc với 6 tổ chức (Sở Bà Rịa Vũng Tàu, Sở 

Ninh Thuận); thanh tra trách nhiệm mới có 03 Sở thực hiện 4 cuộc với 4 tổ chức 

(Sở Bình Thuận, Lâm Đồng, Quảng Ngãi); kiểm tra việc thực hiện kết luận 

thanh tra mới có 01 sở thực hiện 02 cuộc với 02 tổ chức (Bình Thuận); lĩnh vực 

biển và hải đảo, lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu chưa triển khai 

cuộc nào.  

II. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO  

1. Công tác tiếp dân 

Trong 06 tháng đầu năm, các Sở đã tổ chức tiếp được 963 lượt với 1.124 

người, trong đó có 07 đoàn đông người (trong đó Tiền Giang là tỉnh có số đoàn 

đông người nhiều nhất – 03 đoàn), lĩnh vực đất đai chiếm 84,7%, lĩnh vực môi 

trường chiếm 12,6%. 

Tại Bộ đã tiếp 73 lượt với 131 người (lĩnh vực đất đai chiếm 98,6%), 

trong đó có 05 đoàn đông người là công dân các địa phương các tỉnh phía Nam 

và miền trung, tây nguyên.  

- Các đoàn đông người đến Bộ tập trung tại các tỉnh: Sóc Trăng (02 đoàn), 

Khánh Hòa, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh (01 đoàn):  

+ Các hộ dân xã An Thượng Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, 

khiếu nại liên quan đến việc Nông trường 30/4 lấy đất sản xuất của các hộ; 

+ Ông Nguyễn Việt Hồng và một số hộ dân xã An Thạch Nam, huyện Cù 

Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử 
dụng đất của ông Phạm Hồng Văn – Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung. 

+ Ông Nguyễn Văn Bình và một số hộ dân Xã Phước Đồng, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất của các hộ 
dân để thực hiện Dự án Khu Du lịch và giải trí Sông Lô. 

+ Bà Đỗ Thị Hòa và một số hộ dân phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh, khiếu nại việc UBND quận 12 thu hồi đất của gia đình Bà và 
các hộ dân không đúng quy định của pháp luật. 

+ Trần Minh Thức và một số hộ dân Ấp Quý Phước, xã Nhị Quý, thị xã 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông Lê Văn 
Hưởng  - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. 

- Công dân một số tỉnh phía Nam có số lượt công dân đến Bộ nhiều là 

Tiền Giang (19 lượt); Bình Phước (12 lượt) và Thành phố Hồ Chí Minh (08 

lượt). Bên cạnh đó, 13 địa phương không có công dân đến Trụ sở tiếp công dân 

của Bộ trong 06 tháng đầu năm 2019, gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, 
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Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long 

An, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang và Hậu Giang. 

 2. Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

- Tại Bộ: Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhận được trong 

6 tháng đầu năm 2019 là 1.756 lượt đơn của 893 vụ việc, trong đó đơn thuộc lĩnh 

vực đất đai (chiếm 95,90%). Bộ đã cử đoàn thẩm tra, xác minh 56/56 vụ việc thuộc 

thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ giao (đạt 100%), trong đó đã có văn bản giải 

quyết 21 vụ việc (đạt 37,5%). 

- Các Sở: Tổng số đơn nhận được là 2.136 lượt đơn của 1.691 vụ việc, trong 

đó đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 87,2%). Các Sở đã tham mưu giải quyết xong 

349/705 vụ việc được giao (đạt 49,5%).  

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đã đạt được 

- Công tác xây dựng kế hoạch thanh tra đã từng bước thống nhất từ Bộ đến 

Sở và đạt được những hiệu quả nhất định; trong đó, việc xác định tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đã tạo hiệu lực, hiệu quả cao và cần tiếp tục được 

thực hiện trong kế hoạch thanh tra trong thời gian tới. 

- Các Sở luôn phối hợp tốt với các đoàn thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của Bộ. 

- Nhiều địa phương đã chủ động có văn bản hoặc trực tiếp làm việc với Bộ 

để trao đổi, xin ý kiến về các vướng mắc trong giải quyết vụ việc phức tạp, tạo sự 

đồng thuận cao trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Còn nhiều Sở TNMT chưa gửi Kế hoạch thanh tra năm 2019 và Báo cáo sơ 

kết 06 tháng đầu năm 2019 về thanh tra Bộ theo yêu cầu. 

- Còn nhiều lĩnh vực chưa được các Sở TNMT triển khai thanh tra, kiểm 

tra. 

- Công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra cũng chưa được các 

Sở quan tâm thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2019. 

- Một số địa phương vẫn còn công dân gửi đơn thư vượt cấp và khiếu kiện 

đông người đến Bộ Tài nguyên và Môi trường./. 
 


