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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /NQ-HĐND           Kon Tum, ngày      tháng      năm  
 

        NGHỊ QUYẾT 

Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng 

kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 10 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của 

HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020 và Nghị quyết 

số 64/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh thành lập Đoàn giám sát 

của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 

13 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây 

dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 13/BC-ĐGS ngày 12 tháng 6 năm 2020 của 

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh về 

ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất 

để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Tán thành nội dung Báo cáo của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh 

về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng 

kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum (có Báo cáo số 13/BC-ĐGS ngày 12/6/2020 của Đoàn giám sát của HĐND 

tỉnh kèm theo): 

Đến ngày 29/02/2020, tổng số dự án được HĐND tỉnh và Thường trực 

HĐND tỉnh thống nhất danh mục là 52 dự án. Trong đó, có 14 dự án đã hoàn 

thành; 18 dự án đang thực hiện; 09 dự án chưa thực hiện và 11 dự án không thực 

hiện, không tiếp tục khai thác quỹ đất hoặc chuyển sang hình thức đầu tư khác. 

Về cơ bản, UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành 
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phố đã triển khai thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng 

quỹ đất để tạo vốn theo đúng trình tự, thủ tục quy định. 

Qua tính toán, có 32 dự án đã và đang thực hiện cơ bản đảm bảo về mặt 

tài chính. Đến ngày 30/4/2020, có 22/32 dự án đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng 

đất với tổng số tiền thu được là 1.258.371,990 triệu đồng. Trong đó, sử dụng để 

chi phí cho 21/22 dự án khoảng 1.067.834,009 triệu đồng; số còn lại nộp ngân 

sách của 20/22 dự án khoảng 165.866,592 triệu đồng để điều tiết cho ngân sách 

các cấp theo tỷ lệ; đối với số tiền các đơn vị, địa phương được hưởng được dùng 

để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định, trong đó chủ yếu chi cho đầu tư 

phát triển. 

Qua thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất 

để tạo vốn cho thấy tiềm năng đất đai được khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả 

đã tạo nguồn ngân sách khá lớn cho đầu tư phát triển; hình thành và kết nối cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật của khu vực dự án với các khu vực lân cận đồng bộ, hiện đại 

hơn; từng bước mở rộng, chỉnh trang đô thị; đáp ứng phần nào nhu cầu đất đai 

của tổ chức, doanh nghiệp và người dân để ở, sản xuất, kinh doanh, đã góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khó khăn và 

nguyên nhân như sau:  

- Về hạn chế: Công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận 

của các tầng lớp nhân dân trong việc đầu tư một số dự án còn hạn chế. Một số 

dự án chưa có quyết định giao đất để thực hiện dự án; đất thuộc quy hoạch di 

tích lịch sử, đất rừng đặc dụng nhưng vẫn được trình cấp có thẩm quyền đưa vào 

danh mục. Tên một số dự án không thống nhất giữa danh mục dự án được 

HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thông qua với tên dự án được UBND huyện 

phê duyệt. Một số dự án trong quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa 

thực hiện việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá theo quy định. Việc 

triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án còn hạn chế, 

chưa đảm bảo quy định. Một số dự án: về diện tích đất và quy mô đầu tư có sự 

chênh lệch giữa chủ trương đầu tư với phương án quy hoạch chi tiết mặt bằng để 

phân lô khai thác quỹ đất; diện tích đất thực hiện vượt so với kế hoạch sử dụng 

đất. Một số dự án không đánh giá kỹ tính hiệu quả, tính khả thi, cộng với sự thay 

đổi về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng nên phải tạm dừng, không 

triển khai thực hiện. Một số dự án có điều chỉnh không tiếp tục khai thác quỹ đất 

hoặc chuyển sang hình thức đầu tư khác nhưng các đơn vị không kiểm tra, báo 

cáo kịp thời để điều chỉnh cho phù hợp. Một số dự án đã được cơ quan có thẩm 

quyền thống nhất đưa vào danh mục, cho chủ trương đầu tư nhưng kéo dài qua 

nhiều năm vẫn chưa thực hiện. Trong quá trình triển khai dự án, UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị được giao làm chủ đầu tư chưa báo cáo đầy đủ, 

kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước 

của Sở Xây dựng để xem xét, xử lý. Có huyện chưa kịp thời triển khai thực hiện 

kết luận qua thanh tra dự án. 
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- Về khó khăn: Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 và giao cho Chính phủ quy định chi tiết 

Điều 118 về việc khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng; tuy 

nhiên, đến nay Chính phủ mới chỉ có hướng dẫn đối với một số lĩnh vực (như 

khai thác quỹ đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng đường bộ tại Nghị định số 

33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019,…), chưa có văn bản hướng dẫn chung nên 

việc triển khai còn lúng túng đối với một số lĩnh vực khác. Hiện nay chưa có 

hướng dẫn chi tiết việc giao đất cho tổ chức (là đơn vị nhà nước) để thực hiện dự 

án do tỉnh quản lý (hiện nay chủ đầu tư dự án là 1 đơn vị; tổ chức bán đấu giá 

quyền sử dụng đất lại là đơn vị khác). Công tác thu hồi đất của các công ty, nông 

lâm trường tại một số vị trí đất trên địa bàn huyện Đăk Hà để thực hiện dự án 

còn có một số khó khăn; các công ty, nông, lâm trường đóng chân trên địa bàn 

không được tự quyết trong công tác thu hồi đất. Việc bố trí kinh phí để bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu còn khó khăn. 

Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và kéo dài làm ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. 

- Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn: Ngân sách của địa phương còn hạn 

hẹp. Một số vấn đề liên quan đến khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu 

hạ tầng chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể. Một số chủ đầu tư chưa làm tốt 

công tác chuẩn bị, nhất là việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, xây dựng dự án 

đảm bảo hiệu quả, khả thi; quá trình triển khai chưa kịp thời thông tin, báo cáo 

những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử 

lý. Một số sở, ngành chưa làm tốt công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện nội dung quản lý nhà nước được giao liên quan đến triển khai các dự 

án. Một số chủ đầu tư chưa nghiên cứu kỹ quy trình thủ tục thực hiện nên việc 

triển khai còn lúng túng, chậm trễ, sai sót. Năng lực của một số công chức, viên 

chức làm công tác khai thác, phát triển quỹ đất ở một số đơn vị còn hạn chế.  

Điều 2. Để thực hiện tốt các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử 

dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh 

thực hiện và chỉ đạo thực hiện 

1. Nghiên cứu, trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ và ban hành 

Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 

đảm bảo phù hợp với thực tiễn ở địa phương và quy định hiện hành. 

- Rà soát lại tất cả các dự án đã được đưa vào danh mục nhưng không hiệu 

quả, chưa thực hiện (nhất là các dự án đã kéo dài nhiều năm) hoặc không thực 

hiện, kịp thời đưa ra khỏi danh mục hoặc triển khai bằng các hình thức khác để 

quỹ đất được khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh tạo ra các dự án treo, quy hoạch 

treo. 

- Đối với các dự án đang thực hiện: Tiếp tục triển khai theo quy định đảm 

bảo chất lượng, tiến độ. Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư làm tốt việc báo cáo giám 

sát, đánh giá đầu tư các dự án theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP 

ngày 30/9/2015 của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 
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2. Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chú trọng việc lựa chọn vị trí 

khai thác quỹ đất; đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án; xây dựng và triển 

khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có) đảm bảo thực hiện tốt 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân 

dân và Nhà đầu tư. Đối với các dự án khai thác quỹ đất ở những nơi đông dân cư 

đang sinh sống, canh tác ổn định; khu vực công trình quốc phòng, an ninh, di 

tích lịch sử thì chủ đầu tư cần rà soát, đánh giá kỹ về quy hoạch kinh tế - xã hội, 

quy hoạch ngành; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khảo sát ý kiến nhân dân 

vùng dự án để các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng bảo 

đảm tính khả thi trước khi trình xin chủ trương đầu tư. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan khẩn trương xây dựng và ban hành hướng dẫn chi tiết việc giao đất cho tổ 

chức (là đơn vị nhà nước) để thực hiện dự án. 

4. Các sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện tốt việc công bố, 

công khai, niêm yết, tuyên truyền rộng rãi các khu vực, vị trí, dự án thực hiện 

khai thác quỹ đất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để các tổ chức, cá nhân biết, 

thực hiện theo quy định. 

5. Chủ đầu tư và đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ ngay từ đầu với các tổ chức trong 

hệ thống chính trị ở các cấp theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 

22/01/2015 của UBND tỉnh “quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác 

thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư”, nhất là 

việc tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn pháp luật liên quan để người dân hiểu 

và tự giác thực hiện, bảo đảm cho công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư... của từng dự án được triển khai theo đúng tiến độ đã xác định.  

6. Đơn vị có tài sản đấu giá cần thỏa thuận với tổ chức đấu giá lựa chọn 

hình thức đấu giá phù hợp. Đối với phương án đấu giá quyền sử dụng đất, cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cần chỉ đạo nghiên cứu, khảo sát kỹ 

lưỡng trước khi xem xét, quyết định lựa chọn phương án đấu giá để vừa giúp 

cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân (cả trong và ngoài vùng dự án) có nhu 

cầu thực sự có thể tiếp cận, tham gia đấu giá để có đất xây dựng nhà ở, sản xuất, 

kinh doanh; đồng thời, vừa đảm bảo dự án sớm hoàn thành và mang lại nguồn 

thu cao nhất cho ngân sách. 

7. Các sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, 

hướng dẫn các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư về trình tự, thủ tục thực hiện các 

dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn. 

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quá trình triển khai để 

kịp thời nắm bắt, khắc phục những hạn chế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử 

lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.  

8. Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 

khi ký hợp đồng về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Dự án khu vực đất tại Tổ 

dân phố 7 và khu vực Tổ dân phố 9, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà. 
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9. Có giải pháp hiệu quả, kịp thời để khắc phục hạn chế, khó khăn và xem 

xét, xử lý theo thẩm quyền đối với kiến nghị của một số địa phương, sở ngành 

(nêu tại mục II và Phụ lục IV kèm theo Báo cáo số 13/BC-ĐGS kèm theo). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính 

trị-xã hội vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Kon Tum Khoá XI Kỳ họp thứ 10 

thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2020./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ; 
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 
- Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 
- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Báo Kon Tum;  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Kring Ba 
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