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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định nhà nước về công tác quản lý quy hoạch xây 

dựng; việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng và 

quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng tại 03 thôn thôn Pác Ngòi, Cốc 

Tộc, Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể  

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 143/UBND-

NCPC ngày 28/5/2020 v/v tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây 

dựng tại khu vực hồ Ba Bể. Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định nhà nước về công tác quản 

lý quy hoạch xây dựng; việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép 

xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng tại 03 thôn thôn Pác 

Ngòi, Cốc Tộc, Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.  

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 10/BC-ĐTTr ngày 28/10/2020 của Đoàn 

thanh tra và ý kiến giải trình của các cơ quan liên quan, Giám đốc Sở Xây dựng 

Bắc Kạn kết luận: 

A. KHÁI QUÁT CHUNG: 

I. Khái quát về điều kiện tự nhiên, công tác quy hoạch: 

1. Điều kiện tự nhiên: 

Xã Nam Mẫu nằm ở phía Tây của huyện Bể, với diện tích tự nhiên là 

6.479,38ha, dân số toàn xã là 2.339 nhân khẩu, có 4 dân tộc (Tày, Dao, Mông, 

Kinh). Tổng số thôn bản có 9 thôn, các thôn đều nằm trong khu vực vùng lõi 

của Vườn Quốc gia Ba Bể, trong đó đặc biệt là 03 thôn thôn Pác Ngòi, Cốc 

Tộc, Bó Lù.  

2. Hồ sơ quy hoạch: 

Trên địa bàn xã Nam Mẫu nói chung và địa bàn 03 thôn Bó Lù, Cốc Tộc, 

Pác Ngòi nói riêng hiện nay có 08 bản đồ để quản lý về lĩnh vực xây dựng, đất 

đai, phát triển du lịch, bảo vệ và phát triển rừng, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

cấp huyện, xây dựng nông thôn mới, cụ thể: 

- Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng 3 thôn: Bó Lù, Cốc Tộc, Pác Ngòi, tỷ 

lệ 1/2000, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-UB ngày 

01/02/2005. 

- Bản đồ địa chính xã Nam Mẫu tỷ lệ 1/1000, lập năm 2009. 

- Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích danh lam thắng cảnh hồ 

Ba Bể, tỷ lệ 1/25.000 ban hành kèm theo Quyết định số 1419/2012/QĐ-TTg 

ngày 27/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc 

biệt đối với 11 di tích trong cả nước, trong đó có Danh lam thắng cảnh Hồ Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn. 

- Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã Nam Mẫu giai đoạn 2011-

2020, tỷ lệ 1/10.000 được UBND huyện Ba Bể phê duyệt năm 2013. 



2 

 

 

- Bản đồ quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, 

tỷ lệ 1/10.000 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 798/QĐ-UBND  

ngày 28/3/2013. 

- Bản đồ quy hoạch bảo tồn phát triển rừng bền vững Vườn Quốc gia Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2020, tỷ lệ 1/25.000 được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 20/8/2013. 

- Bản trích lục địa chính số 1804/VPĐK tỷ lệ 1/10.000, được Sở Tài nguyên 

và Môi trường xác nhận ngày 24/12/2013. 

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Ba Bể, tỷ lệ 1/25.000 được 

UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 29/12/2017. 

Ngoài ra tại xã Nam Mẫu còn có 04 loại quy hoạch xây dựng sau: 

- Quy hoạch xây dựng liên tỉnh hồ Ba Bể thuộc 02 tỉnh Tuyên Quang và Bắc 

Kạn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2153/QĐ-TTg ngày 

21/12/2009. 

- Quy hoạch chung khu du lịch sinh thái hồ Ba Bể được UBND tỉnh Bắc Kạn 

phê duyệt tại Quyết định số 1741/QĐ-UB ngày 23/9/2002. 

- Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 30/10/2013. 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Trung tâm hành chính và các điểm du 

lịch sinh thái Bản Cám, ngã ba Sông Năng, thác Đầu đẳng và Bến phà Tà Kèn 

thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2663/QĐ-UBND ngày 27/8/2009. 

Từ năm 2016 đến nay trên địa bàn 03 thôn Cốc Tộc, Bó Lù, Pác Ngòi, xã 

Nam Mẫu, huyện Ba Bể chưa có quy hoạch xây dựng nào được lập mới. Các loại 

bản đồ được lập ở nhiều thời kỳ, với tỷ lệ bản đồ không đồng nhất (1/1.000; 

1/2.000; 1/10.000; 1/25.000). 

3. Công tác quản lý: 

- UBND huyện Ba Bể quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng; Việc cấp, 

gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo 

giấy phép xây dựng thông qua cơ quan chuyên môn giúp việc là Phòng kinh tế hạ 

tầng huyện. 

- UBND xã Nam Mẫu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. 

II. Các nội dung đã thanh tra:  

1. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng giai đoạn 2016-2020 tại 03 thôn 

thôn Pác Ngòi, Cốc Tộc, Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, cụ thể gồm các nội 

dung:  

- Việc công bố công khai quy hoạch xây dựng.  

- Việc cắm mốc chỉ giới xây dựng và các mốc giới quy định khác ngoài thực địa.  

- Việc cấp giấy phép quy hoạch. 

- Việc cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.  

2. Việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng và 

quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng tại 03 thôn thôn Pác Ngòi, Cốc 

Tộc, Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể.  

III. Hồ sơ tài liệu cung cấp: 
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- Báo cáo số 462/BC-UBND ngày 21/8/2020 Báo cáo công tác quản lý quy 

hoạch, cấp phép xây dựng tại địa bàn xã Nam Mẫu, giai đoạn 2016-2020. 

- Các Quy chế làm việc: Của BCH đảng bộ huyện số 07-QC/HU ngày 

03/2/2020, nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi bổ sung); của UBND huyện số 

07/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, nhiệm kỳ 2016-2021; Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng kinh tế hạ tầng số 04/2016/QĐ-UBND ngày 

24/6/2016; của BCH đảng bộ xã Nam Mẫu số 01-QC/ĐU ngày 29/6/2015; của 

UBND xã Nam Mẫu số 147b/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016. 

- Quyết định số 201/QĐ-UB ngày 01/2/2005 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 3 thôn Bó Lù, Cốc Tộc, Pác Ngòi xã Nam Mẫu, huyện 

Ba Bể + Bộ bản vẽ tỷ lệ 1/2000 quy hoạch chi tiết 3 thôn (bản phô tô). 

- Quyết định số 1419/2012/QĐ-TTg ngày 27/9/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt + Bản đồ khoanh vùng các khu vực 

bảo vệ Di tích danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, tỷ lệ 1/25.000 (bản phô tô). 

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 xã Nam Mẫu, tỷ lệ 

1/10.000 (bản gốc). 

- Các báo cáo của UBND huyện Ba Bể (bản phô tô): Số 440/BC-UBND 

ngày 05/12/2016 báo cáo thực hiện quản lý quy hoạch trên địa bàn huyện; Số 

266/BC-UBND ngày 18/6/2018 báo cáo kết quả xử lý, kiểm tra việc xây dựng của 

các hộ dân tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể; Số 522/BC-UBND ngày 20/11/2018 

báo cáo việc thực hiện rà soát các quy hoạch quản lý, sử dụng đất tại Vườn quốc 

gia Ba Bể và xã Nam Mẫu;  

- Các chỉ thị (bản phô tô): Số 04/CT-UBND ngày 24/3/2015 của UBND 

huyện về đẩy mạnh công tác quản lý quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng trên 

địa bàn huyện Ba Bể; Số 13-CT/HU ngày 8/1/2018 của huyện ủy Ba Bể tăng 

cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong khu vực di tích hồ Ba Bể; 

Số 16-CT/HU ngày 7/1/2019 của huyện ủy Ba Bể tăng cường công tác quản lý 

trật tự xây dựng, đảm bảo hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện. 

- Văn bản báo cáo của Phòng kinh tế hạ tầng huyện (bản phô tô): Số 

321/BC-KT&HT ngày 26/12/2016 báo cáo thực trạng về quản lý trật tự xây dựng 

trong khu di sản thiên nhiên Vườn quốc gia Ba Bể; Số 208/BC-KT&HT ngày 

14/5/2019 báo cáo công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng tại khu 

du lịch Ba Bể. 

- Văn bản của phòng TN&MT huyện số 159/CV-TNMT ngày 24/8/2019 v/v 

hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

- Báo cáo của Thanh tra huyện số 33/BC-TTrH ngày 24/10/2017 v/v báo cáo 

kiểm tra, xác minh việc thu hồi giấy chứng nhận quyền SDĐ.  

- Các biên bản làm việc: ngày 29/3/2019 của tổ liên ngành và UBND xã 

Nam Mẫu; ngày 04/1/2018 giữa các ngành XD, TNMT, NN&PTNT, Vườn 

QGBB, UBND huyện Ba Bể, UBND xã Nam Mẫu; ngày 11/8/2020 giữa các đơn 

vị TNMT, XD, VHTTDL, Ban QL vườn QG, UBND huyện Ba Bể, UBND xã 

Nam Mẫu; ngày 17/2/2020 giữa Phòng TNMT, KTHT, tư pháp, UBND xã Nam 

Mẫu, Vườn QGBB. 

- Các văn bản chỉ đạo của UBND huyện Ba Bể gồm: Số 927/UBND-VP 

ngày 10/5/2018 v/v tham mưu giải quyết vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tại xã 
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Nam Mẫu; Số 1132/UBND-VP ngày 31/5/2018 v/v xử lý vi phạm trật tự xây 

dựng, đất đai tại xã Nam Mẫu; Số 1599/UBND-VP ngày 19/7/2018 v/v tiếp tục 

xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tại xã Nam Mẫu; Số 2166/UBND-VP ngày 

20/9/2018 v/v tiếp tục tham mưu xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tại xã 

Nam Mẫu; Số 2257/UBND-VP ngày 27/9/2018 v/v thực hiện việc lập dự toán chi 

phí tháo dỡ công trình buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (bà Ma Thị 

Mến); Số 327/UBND-KTHT ngày 18/2/2019 v/v thực hiện công tác quản lý quy 

hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; Số 1008/UBND-VP ngày 

18/4/2019 v/v thực hiện TB số 69/TB-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh 

(ông Nguyễn Văn Viện); Số 993/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 v/v kiện toàn tổ 

công tác liên ngành kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý đất 

đai, trật tự xây dựng tại xã Nam Mẫu, Khang Ninh, Cao Thượng, huyện Ba Bể;  

- Các báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 05 quyển bản 

gốc: QHSD đất đến năm 2016,2017,2018,2019, 2020. 

- Các văn bản của UBND xã Nam Mẫu: Số 284/BC-UBND ngày 22/4/2020 

báo cáo công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch trên địa bàn xã 

Nam Mẫu giai đoạn 2015-2020; Số 33/BC-UBND ngày 24/4/2017 v/v vi phạm 

hành lang dự án mở rộng, nâng cấp ĐT254 (kèm theo biên bản kiểm tra 04 hộ: 

Triệu Xuân Như; Phùng Thị Tiệp; Nguyễn Văn Từ; Đinh Văn Chung); Số 

217/CV-UBND ngày 11/12/2017 gửi các thôn tổ trong xã tuyên truyền không 

mua, bán đất với tổ chức, cá nhân không có hộ khẩu tại xã; Số 221/QĐ-UBND 

ngày 8/5/2018 v/v thành lập tổ xử lý vi phạm đất đai, xây dựng nhà ở trái phép 

trên địa bàn xã Nam Mẫu năm 2018; Số 503/UBND-VP ngày 3/9/2018 v/v tuyên 

truyền văn bản chỉ thị số 13-CT/HU ngày 8/1/2018 của Huyện ủy Ba Bể; Số 

526/BC-UBND ngày 14/9/2018 báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã; Số 

344a/CV-UBND ngày 12/5/2020 v/v quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai va 

quản lý hành lang giao thông trên địa bàn xã Nam Mẫu; Số 781/BC-UBND ngày 

26/10/2020 báo cáo bổ sung cho đoàn thanh tra. 

- Tập hồ sơ các hộ: Triệu Thị Xuyến; Nguyễn Văn Viện; Ma Thị Mến; 

Trương Văn Vương; Dương Văn Quyết; Phùng Văn Tuyển; Trịnh Văn Dưỡng; 

Phạm Văn Tuyến; Hoàng Văn Chuyền (mượn đất); Nguyễn Văn Lộc (con 

Nguyễn Tuấn Linh);   

- Tập biên bản kiểm tra các hộ: Trần Văn Toán; Ma Văn Bảo; Dương Văn 

Sảo; Đồng Văn Tích; Triệu Văn Tươi; Triệu Văn Thắm; Lý Văn Quan.  

- Các văn bản của Vườn quốc gia Ba Bể: Số 223/BC-VQG ngày 25/10/2017 

v/v báo cáo tình trạng lấn, chiếm đất rừng, định cư và xây dựng trái phép tại khu 

di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể; Số 49/BC-BQLVQG 

ngày 12/3/2018 v/v báo cáo lấn, chiếm đất lâm nghiệp của các hộ dân sinh sống 

tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể; Biên bản kiểm tra ngày 6/3/2018 giữa Chi cục 

Kiểm lâm BK, Hạt kiểm lâm VQG, UBND xã Nam Mẫu. 

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH: 

I. Công tác quản lý quy hoạch 

1. Về công bố công khai quy hoạch xây dựng: 
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Theo báo cáo số 462/BC-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Ba Bể 

nội dung này đối với các quy hoạch xây dựng thực hiện trước năm 2016 đều được 

công bố bằng cách niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, cụ thể: Quy hoạch chi 

tiết 03 thôn; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch nông thôn mới. Một số quy hoạch 

ngành không thuộc thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt của UBND huyện nên 

công tác bàn giao cũng như công tác công bố công khai chưa thực hiện được. Các 

quy hoạch đã được công bố không có tài liệu chứng minh nội dung công việc đã 

thực hiện.  

2. Về cắm mốc chỉ giới xây dựng và các mốc giới quy hoạch khác ngoài thực 

địa: 

Tại khu vực được thanh tra, các thôn: Pác Ngòi, Cốc Tộc, Bó Lù, xã Nam 

Mẫu, huyện Ba Bể đã thực hiện cắm mốc ngoài thực địa đối với Quy hoạch bảo 

tồn và phát triển rừng bền vững Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 

2012-2020 được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 1326/QĐ-

UBND ngày 20/8/2013, tuy nhiên trong quá trình quản lý đã có tình trạng mất 

một số mốc. Các quy hoạch khác chưa thực hiện việc cắm mốc giới ngoài thực 

địa. 

3. Cấp giấy phép quy hoạch: 

Việc cấp giấy phép quy hoạch được thực hiện theo Luật Xây dựng, đây là 

nội dung các tổ chức, cá nhân xin cấp do có nhu cầu cần biết thông tin về phạm 

vi, quy mô đất đai, dân số; chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch cho toàn bộ khu vực dự 

án; các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, môi trường; hạ tầng 

kỹ thuật …Tại khu vực được thanh tra, các thôn: Pác Ngòi, Cốc Tộc, Bó Lù, xã 

Nam Mẫu, huyện Ba Bể thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018 không có tổ 

chức, cá nhân xin cấp giấy phép quy hoạch. Từ năm 2019 giấy phép quy hoạch 

xây dựng được bãi bỏ theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 

Luật có liên quan đến quy hoạch. 

4. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng: 

Đây là nhiệm vụ cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung 

cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây 

dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu 

trong phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng do mình quản lý. Thời kỳ thanh tra năm 

2016 đến năm 2020, tại khu vực được thanh tra, các thôn: Pác Ngòi, Cốc Tộc, Bó 

Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể không có tổ chức, cá nhân xin cung cấp thông tin 

về quy hoạch xây dựng.  

II. Việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng và 

quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng 

Theo quy định của Luật xây dưng số 50/2014/QH13 thì khu vực được thanh 

tra các thôn: Pác Ngòi, Cốc Tộc, Bó Lù, xã Nam Mẫu nằm trọn trong khu di tích 

quốc gia đặc biệt nên tất cả các công trình xây dựng trong khu vực này (kể cả nhà 

ở riêng lẻ) bắt buộc phải có giấy phép xây dựng. 

Thời kỳ thanh tra từ năm 2016 đến 2020 tại khu vực được thanh tra các thôn: 

Pác Ngòi, Cốc Tộc, Bó Lù, xã Nam Mẫu cơ quan có thẩm quyền không thực hiện 

việc cấp giấy phép xây dựng theo quy định. 
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Theo kết quả kiểm tra hồ sơ do UBND huyện Ba Bể, UBND xã Nam Mẫu 

cung cấp và kiểm tra xác xuất thực địa 43 hộ gia đình tại 03 thôn nhận thấy các hộ 

gia đình, cá nhân có các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, cụ thể:  

- 43/43 hộ xây dựng mới, sửa chữa không có giấy phép xây dựng, trong đó:  

+ 8/43 hộ lấn chiếm đất lâm nghiệp, diện tích lấn chiếm từ 20m2 đến 

1.700m2 gồm các hộ: Triệu Thị Xuyến; Nguyễn Văn Viện; Ma Thị Mến; Trương 

Văn Vương; Dương Văn Quyết; Trịnh Văn Dưỡng; Phạm Văn Tuyến; Hoàng Văn 

Chuyền. 

+ 12/43 hộ không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm: Triệu Thị 

Xuyến; Nguyễn Văn Viện; Ma Thị Mến; Trương Văn Vương; Dương Văn Quyết; 

Phùng Văn Tuyển; Phạm Văn Tuyến; Hoàng Văn Chuyền; Nguyễn Văn Lộc (con 

trai là Nguyễn Tuấn Linh); Triệu Văn Thắm; Triệu Văn Tươi; Hoàng Văn Truyền. 

C. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN: 

I. Ưu điểm: 

Khu vực Hồ Ba Bể là khu du lịch trọng điểm của tỉnh Bắc Kạn với nguồn tài 

nguyên du lịch, bản sắc văn hóa phong phú, độc đáo. Với định hướng phát triển du 

lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, trong những năm qua huyện Ba Bể 

đã được tỉnh quan tâm tập trung cho công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng, nhiều đề án quy hoạch đã được phê duyệt làm cơ sở cho đầu tư phát triển, tập 

trung khai thác các lợi thế về du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch cộng 

đồng với sự tham gia của các thành phần kinh tế và cộng đồng dân cư.  

II. Tồn tại hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm 

1. Tồn tại hạn chế: 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn một cách tổng thể thì công 

tác quản lý về lĩnh vực xây dựng, đất đai còn nhiều bất cập, cụ thể như: 

- Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết còn chậm được thực hiện. 

- Việc triển khai cắm mốc quy hoạch xây dựng và quản lý mốc giới sau quy 

hoạch trên thực tế chưa thực hiện, nên việc quản lý quỹ đất gặp nhiều khó khăn. 

Đặc biệt, việc cấp phép xây dựng nhà ở và quản lý các hoạt động xây dựng còn 

nhiều trở ngại, bất cập.  

- Công tác quản lý đất đai chưa được các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo 

xử lý dứt điểm, vẫn còn tình trạng người dân chiếm dụng đất công. 

- Việc cấp phép xây dựng không được triển khai; Các vướng mắc trong việc 

thực hiện cấp phép không chủ động tháo gỡ. 

- Công tác quản lý trật tự xây dựng chưa được thực hiện nghiêm túc, thiếu 

chặt chẽ dẫn đến tình trạng các hộ dân xây dựng mới, sửa chữa nhà, công trình khi 

chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; việc xử lý, ngăn chặn các hành vi vi 

phạm về trật tự xây dựng, đất đai của cấp có thẩm quyền chưa kịp thời, chưa 

quyết liệt; một số trường hợp chỉ lập biên bản đình chỉ, một số trường hợp chưa 

thực hiện biện pháp xử lý nào, một số trường hợp đã lập biên bản vi phạm hành 

chính, ban hành quyết định xử phạt nhưng đối tượng bị xử phạt chưa chấp hành 

quy định…, hiện nay tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về đất đai vẫn 

diễn biến theo chiều hướng tăng và ngày càng phức tạp (như đã nêu tại Mục B của 

kết luận). 

2. Nguyên nhân: 



7 

 

 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch 

của chính quyền cấp huyện, cấp xã còn thiếu chặt chẽ và chưa được quan tâm 

đúng mức. 

- Năng lực cán bộ làm công tác quy hoạch còn nhiều hạn chế, yếu kém, 

không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác quy hoạch và quản lý quy 

hoạch. 

- Công tác hướng dẫn, kiểm tra nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, nhắc nhở 

những thiếu sót của các cơ quan quản lý nhà nước đối với chính quyền địa 

phương còn hạn chế.  

- Trong phạm vi 03 thôn Cốc Tộc, Bó Lù, Pác Ngòi của xã Nam Mẫu chịu sự 

quản lý của nhiều ngành, chịu sự điều chỉnh của nhiều Luật như: Luật Đất đai, 

Luật Xây dựng; Luật Lâm nghiệp và Luật Di sản. Mặt khác, trên địa bàn có nhiều 

loại bản đồ của nhiều ngành quản lý, các loại bản đồ được lập ở nhiều thời kỳ, với 

tỷ lệ bản đồ không đồng nhất (1/1.000; 1/2.000; 1/10.000; 1/25.000).  

- Sau khi được phê duyệt quy hoạch xây dựng chưa thực hiện cắm mốc giới 

ra ngoài thực địa vì vậy khó khăn cho công tác quản lý và xác định ranh giới cụ 

thể ngoài thực địa. Công tác công bố quy hoạch, báo cáo rà soát quy hoạch công 

tác cấp giấy phép xây dựng chưa được chính quyền quan tâm thực hiện. 

- Việc lập các loại quy hoạch bị chồng chéo, nhất là Quy hoạch Nông thôn 

mới chưa bám sát quy định tại Khoản 2, Điều 2, nguyên tắc lập quy hoạch của 

Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 

28/10/2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nhiệp và PTNT và Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn 

mới: “2. Đồ án quy hoạch nông thôn mới phải tuân thủ các đồ án quy hoạch cấp 

trên đã được phê duyệt”, đồng thời trong quá trình lập Bản đồ khoanh vùng các 

khu vực bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể ban hành kèm theo Quyết 

định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng 

di tích quốc gia đặc biệt đối với 11 di tích trong cả nước, trong đó có danh lam 

thắng cảnh hồ Ba Bể chưa tính tới phương án việc cấp phép xây dựng cho nhà ở 

riêng lẻ của người dân đã sống lâu đời ở đây có nhu cầu cải tạo và xây mới nhà ở 

vì 03 thôn Bó Lù, Cốc Tộc, Pác Ngòi đều nằm trọn trong vùng 1 (giữ nguyên 

trạng), vùng 2 của Bản đồ, do đó việc người dân có nhu cầu cải tạo và xây mới 

nhà ở phải có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (quy 

định tại điểm 

 13, Điều 1 Luật Di sản Văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 28/6/2009) là khó 

thực hiện. 

- Không thống nhất giữa Quy hoạch sử dụng đất và Bản đồ khoanh vùng các 

khu vực bảo vệ di tích danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể dẫn đến việc lúng túng 

trong công tác quản lý về đất đai. 

- Việc xử lý vi phạm trong trật tự xây dựng chưa kiên quyết và không được giải 

quyết dứt điểm. 

- Ý thức chấp hành pháp luật của một số hộ gia đình chưa cao. 

3. Trách nhiệm: 

- Để xảy ra các thiếu sót nêu trên trách nhiệm thuộc về: 
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+ Tập thể: Trách nhiệm chung thuộc về tập thể lãnh đạo UBND huyện Ba Bể 

qua các thời kỳ. 

+ Cá nhân: Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu UBND huyện, cấp 

phó được giao phụ trách qua các thời kỳ. 

- Thiếu sót trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây 

dựng trách nhiệm thuộc về: 

+ Tập thể: Trách nhiệm chung thuộc về Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện. 

+ Cá nhân: Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu phòng, cấp phó 

được giao phụ trách, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ. 

- Thiếu sót trong công tác quản lý đất đai trách nhiệm thuộc về: 

+ Tập thể: Trách nhiệm chung thuộc về tập thể UBND xã Nam Mẫu qua các 

thời kỳ; Vườn quốc gia Ba Bể; Phòng tài nguyên và Môi trường. 

+ Cá nhân:  

Đối với UBND xã Nam Mẫu: Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu 

UBND xã, cấp phó phụ trách được giao qua các thời kỳ, các cá nhân được giao 

thực hiện nhiệm vụ. 

Đối với Vườn quốc gia Ba Bể: Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu 

Vườn quốc gia Ba Bể, cấp phó được giao phụ trách, cá nhân được giao thực hiện 

nhiệm vụ. 

Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện: Trách nhiệm chính thuộc 

về người đứng đầu Phòng, cấp phó được giao phụ trách, cá nhân được giao thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Thiếu sót trong quản lý trật tự xây dựng trách nhiệm thuộc về: 

+ Tập thể: Trách nhiệm chung thuộc về tập thể lãnh đạo UBND xã Nam Mẫu 

qua các thời kỳ.  

+ Cá nhân: Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu UBND xã, cấp phó 

phụ trách được giao qua các thời kỳ, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ. 

III. Biện pháp xử lý của các đơn vị quản lý đã thực hiện: 

Trong tổng số 43 hộ có vi phạm, thì chỉ có 10 hộ đã được các cơ quan quản 

lý nhà nước có biện pháp xử lý (lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành 

chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính..v.v.) gồm: Triệu Thị 

Xuyến; Nguyễn Văn Viện; Ma Thị Mến; Trương Văn Vương; Dương Văn Quyết; 

Phùng Văn Tuyển; Trịnh Văn Dưỡng; Phạm Văn Tuyến; Hoàng Văn Chuyền; 

Nguyễn Văn Lộc (con trai là Nguyễn Tuấn Linh). Tuy nhiên, các quyết định xử lý 

vi phạm chưa được chấp hành và các cơ quan quản lý chưa thực hiện các biện 

pháp đảm bảo thi hành theo quy định. 

Các hộ còn lại các cơ quan quản lý nhà nước chưa áp dụng biện pháp xử lý 

nào gồm: Nguyễn Văn Từ; Đinh Văn Chung; Hoàng Văn Thược; Hoàng Đức 

Thạch; Trần Văn Toán; Dương Văn Sảo; Đồng Văn Tích; Đồng Văn Thiệp;  

Nông Văn Thư; Hoàng Thị Lót; Giá Lường Huyên; Dương Văn Vĩnh; Dương 

Văn Phòng; Đồng Văn Út; Đồng Văn Sỹ; Triệu Văn Thanh; Ma Văn Bảo; Triệu 

Văn Thắm; Triệu Văn Tươi; Triệu Văn Quan (Lý văn Quan); Triệu Xuân Như; 

Phùng Thị Tiệp; Ma Văn Thiết; Hoàng Văn Chuyền; Ma Thị Hạnh; Triệu Văn 

Nhất; Đồng Văn Kính; Nguyễn Văn Nghị; Đàm Ngọc Tích; Đàm Quỳnh Mai; 

Nguyễn Văn Doanh; Nguyễn Văn Cương; Nguyễn Văn Thắm.  
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D. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

1. Đối với UBND tỉnh: 

- Chỉ đạo UBND huyện Ba Bể nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối tập 

thể, cá nhân lãnh đạo UBND huyện qua các thời kỳ để xảy ra những tồn tại nêu 

trên; Rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch xây 

dựng; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch 

xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý trật tự xây dựng. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể kiểm điểm trách nhiệm đối với 

tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai sót trong việc ban hành văn bản số 

112/CV-BQLVQG ngày 6/12/2019 đề nghị ông Hoàng Văn Chuyền làm đơn 

mượn đất; Có trách trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Ba Bể, UBND xã 

Nam Mẫu xử lý các trường hợp lấn chiếm đất Vườn quốc gia; Xác định rõ ranh 

giới quản lý của Vườn quốc gia Ba Bể với đất của các hộ dân trong khu vực. 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan phối hợp với UBND huyện Ba Bể 

thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch theo quy định và phù hợp với điều kiện thực 

tế địa phương. 

2. Đối với UBND huyện Ba Bể: 

- Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND 

huyện qua các thời kỳ để xảy ra những tồn tại nêu trên, cụ thể: 

+ Tập thể: Trách nhiệm chung thuộc về tập thể lãnh đạo UBND huyện Ba 

Bể. 

+ Cá nhân: Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu UBND huyện, cấp 

phó được giao phụ trách. 

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan kiểm điểm làm rõ trách 

nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra những thiếu sót nêu trên, cụ thể: 

* Đối với Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện: 

+ Tập thể: Trách nhiệm chung thuộc về Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện. 

+ Cá nhân: Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu phòng, cấp phó 

được giao phụ trách, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ. 

* Đối với Phòng tài nguyên và Môi trường huyện: 

+ Tập thể: Trách nhiệm chung thuộc về Phòng tài nguyên và Môi trường. 

+ Cá nhân: Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu phòng, cấp phó 

được giao phụ trách, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ. 

- Chỉ đạo UBND xã Nam Mẫu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, 

cá nhân, để xảy ra những thiếu sót nêu trên. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo 

quy định của pháp luật.  

- Quan tâm bố trí ngân sách hàng năm thực hiện việc cắm mốc chỉ giới xây 

dựng và các mốc quy hoạch khác ngoài thực địa, đồng thời tăng cường quản lý 

các mốc giới đã cắm ngoài thực địa. 

- Thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch theo quy định và phù hợp với điều 

kiện thực tế địa phương. 

- Chỉ đạo phòng ban chuyên môn quản lý tốt trật tự xây dựng trên địa bàn 

theo quy định. 

3. Đối với UBND xã Nam Mẫu: 
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- Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, để xảy ra 

những thiếu sót nêu trên qua các thời kỳ, cụ thể: 

+ Tập thể: Trách nhiệm chung thuộc về tập thể UBND xã Nam Mẫu. 

+ Cá nhân: Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu UBND xã, cấp phó 

phụ trách, các cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ. 

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo 

quy định của pháp luật.  

- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.  

3. Đối với Vườn Quốc gia Ba Bể: 

- Kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai 

sót, tồn tại trong việc ban hành văn bản số 112/CV-BQLVQG ngày 6/12/2019 đề 

nghị ông Hoàng Văn Chuyền làm đơn mượn đất, cụ thể: 

+ Tập thể: Trách nhiệm chung thuộc về Ban giám đốc Vườn quốc gia Ba Bể. 

+ Cá nhân: Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu Vườn quốc gia Ba 

Bể, cấp phó được giao phụ trách, các cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ. 

Những nội dung tồn tại trên phải được khắc phục xong trước ngày 

30/4/2021, UBND huyện Ba Bể có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện kết luận thanh tra của các đơn vị gửi về Thanh tra Sở Xây dựng để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Giao Thanh tra Sở theo thẩm quyền, thực hiện nghiêm việc đôn đốc, theo 

dõi, kiểm tra và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nếu các đơn vị đã được thanh tra 

không chấp hành các nội dung kết luận trên. 

 

 Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Tỉnh ủy; UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính TU; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;                                           

- Các Sở: TN&MT, NN&PTNT, VHTT&DL 

- UBND huyện Ba Bể; 

- UBND xã Nam Mẫu; 

- Vườn QG Ba Bể; 

Gửi bản giấy: 

- UBND huyện Ba Bể; 

- UBND xã Nam Mẫu; 

- Vườn QG Ba Bể; 

- Lưu: VT, TTr, HS ĐTTr.     

GIÁM ĐỐC 
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