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Ngày 22/4/2015, Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum đã ban hành Quyết
định số 377/QĐ-CTƯBND, về việc thụ lý giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn
Toàn - Chủ tịch ƯBND phường Quyết Thắng và 07 cán bộ phường Quyết
Thắng, thành phố Kon Tum.
Căn cứ kết quả xác minh nội dung tố cáo tại Báo cáo số 59/BC-TTr, ngầy
24/6/2015 của Thanh tra thành phố, tài liệu,'chứng cứ có liên quan, đối chiếu với
các quỵ định của pháp luật, Chủ tịch ƯBND thành phố Kon Tum kết luận nội
dung tố cáo như sau:
I. Kết quả xác minh nội dung tố cáo:
1. Nội dung Tố cáo:
- Ngưòi bị tố cáo:
+ Ông Nguyễn Toàn - Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, thành phố
Kon Tum.
+ 07 cán bộ UBND phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.
- Hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo:
Thứ nhất: Tổ cáo ông Nguyễn Toàn (Chủ tịch ƯBND phường Quyết
Thẳng, thành pho Kon Tum):
+ Trong dịp Tet vừa qua (theo nội dung đơn ngày ỉ 3/5/2015) cho các hộ
kinh doanh thuê 02 kỉ ốt của Đình Trung Lương để bản p hở với giá 4.000.000
đồng/ thảng.
+ Giao cho cán bộ (ông Phạm Thái Hòa và ông Nguyễn Văn Khoa) thu
tiên của người dân tại Chợ trời, phường Quyết Thắng nhung không cỏ biên lai.
Thứ hai: To cáo 07 cán bộ phường Quyết Thẳng, thành phổ Kon Tum lợi
dụng chức quyền chiếm đất tại khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung làng
nghề H ’nor (phường Lê Lợi, thành p hố Kon Tum).
2. Kết quả xác minh:
2.1.
Tố cáo ông Nguyễn Toàn (Chủ tịch UBND phường Quyết Tltẳng,
thành phô Kon Tunt), trong dịp Têt vừa qua (theo nội dung đơn ngày
13/5/2015) cho các hộ kinh doanh thuê 02 ki ốt của Đình Trung Lương để
bán phỏ' với giá 4.000.000 đồng/ tháng.
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Đình Trung Lương được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo
Quyết định số 771/QĐ-UBND ngày 3/8/2007 của ƯBND tỉnh Kon Tum. Diện
tích 1.253 m2.
Nhân dân sống xung quanh khu vực Đình Trung Lương, họp bầu và chọn
ông Nguyễn Công An làm Trưởng ban Quản sự Đình Trung Lương. Ngoài ra,
còn có các ông, bà: Ông Lê Trần Long - Phó trường ban phụ trách xây dựng;
ông Quách Vĩnh Kinh - Phó trưởng ban phụ trách giám sát, đôn đốc; ông Lê
Lưỡng - ủ y viên thư ký; ông Phạm Lưu Sơn - ú y viên nội chính; ông Lương
Văn Gia - ủ y viên thư ký; bà Phạm Thị Kim Loan - Trưởng ban Kiểm soát; ông
Võ Quang Thắng - Phó trưởng ban Kiếm soát và ông Bùi Đình Phụng - ủ y viên
kiếm soát. Hiện tại, ông Nguyễn Công An đã nghỉ không làm Trưởng ban Quản
sự Đình Trung Lương mà thay vào đó là ông Quách Vĩnh Kinh.
Đen ngày 22/7/2014, ƯBND phường Quyết Thắng ban hành Quyết định
số 60/QĐ-ƯBND, về việc thành lập Ban di tích lịch sử văn hóa Đình Trung
Lương do Phó chủ tịch ƯBND phường, phụ trách khối văn hóa- xã hội là bà
Phạm Thị Tố Loan làm Trưởng ban Quản lý. Bên cạnh đó, các thành viên gồm
có: ông Quách Vĩnh Kinh làm Phó trưởng ban; ông Đinh Vũ Long (cản bộ văn
hóa thông tin), ông Mai Thanh Tú (cản bộ Văn phòng UBND), ông Nguyễn Văn
Khoa (tố trưởng tố dân phố 12), ông Nguyễn Thị Thúy (,trưởng ban công tác
mặt trận to 12), ông Lưu Minh Gia, làm thành viên Ban Quản lý.
Đổi với việc cho 02 hộ là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bà Ngô
Trương Minh Ngọc thuê lại 02 gian phòng trong khuôn viên phía sau Đình
Trung Lương (mặt giáp đường Phan Đình Phùng):
Đầu năm 2014, sau khi Đình Trung Lương tu sửa cấp thiết các công trình
tại Đình, bao gồm: Nhà thờ Cô Hồn, nhà Tiền Hiền và 02 gian phòng (phía sau)
mặt giáp đường Phan Đình Phùng. Trưởng ban trị sự Đình Trung Lương là ông
Nguyễn Công An đã tự ý cho hai bà là Ngô Trương Minh Ngọc và bà Nguyễn
Thị Thanh Huyên mượn đê đô buôn bán (ghê, bàn) trong 02 gian phòng (rộng
28,Om2) trong khuôn viên phía sau Đình Trung Lương. Việc cho 02 cá nhân
mượn 02 gian phòng, Ban quản sự Đình Trung Lương chỉ thông qua bằng
miệng, không lập biên bản hay hợp đồng thuê mướn nào cả.
Hàng tháng, bà Ngọc và bà Huyền, mỗi người phải nộp cho Ban quản sự
Đình Trung Lương số tiền là 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng chẵn), số tiền
này nộp cho ông Quách Vĩnh Kinh (hiện nay làm trưởng ban Quản sự Đình
Trung Lương). Tuy nhiên, việc cho 02 cá nhân trên mượn 02 gian phòng trong
khuôn viên Đình Trung Lương chưa được thực hiện thì được UBND phường
Quyết Thắng, kiếm tra lập biên bản và yêu cầu Ban quản sự Đình Trung Lương
chấm dứt việc cho các cá nhân thuê, mượn phòng.
Sau khi UBND phường Quyết Thắng biết thông tin về việc cho thuê,
mượn đối với 02 gian phòng tại Đình Truna Lương. Ngày 25/9/2014, UBND
phường Quyết Thắng đại diện là bà Phạm Thị Tố Loan- Phó chủ tịch UBND
phường làm việc với ông Quách Vĩnh Kinh là người quản lý đình để làm rõ nội
dung việc cho thuê, mượn 02 gian phòng {phòng trổng D T 28, m2) tại Đình để bỏ
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đồ, sử dụng kinh doanh, buôn bán (bán bún, phở, nước giải khát buổi sáng và
buoi chiều hàng ngày). Tại buối làm việc với UBND phường Quyết Thắng, ông
Quách Vĩnh Kinh cho biết: Việc cho các hộ thuê, mượn 02 gian phòng để kinh
doanh tại Đình Trung Lương là do ông Nguyễn Công An cho thuê, mượn và đã
báo cáo xin ý kiến của UBND phường Quyết Thắng. Tuy nhiên, tại buổi làm
việc đại diện ƯBND phường đã trả lời: ô n g Nguyễn Công An chưa bao giờ xin
phép, làm việc với ƯBND phường đối với việc cho thuê, mượn 02 gian phòng
này. Đồng thời, UBND phường đã yêu cầu Ban quản sự Đình Trung Lương
chấm dứt việc cho các hộ thuê, mượn đối với 02 gian phòng trong khuôn viên
của Đình Trung Lương. Ngoài ra, ngày 06/10/2014, ƯBND phường Quyết
Thắng đã mời 02 hộ {bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bà Ngô Trương Minh
Ngọc) là người thuê, mượn 02 gian phòng tại Đình Trung Lương lên làm việc.
Tại buổi làm việc ƯBND phường đã yêu cầu 02 hộ trả lại và không được để
hàng hóa trong khuôn viên Đình Trung Lương, tại buối làm việc 02 hộ (bà
Nguyễn Thị Thanh Huyền và bà Ngô Trương Minh Ngọc) đã thống nhất trả lại
02 gian phòng cho Ban quản sự Đình Trung Lương.
Ngày 11/5/2015, Thanh tra thành phố làm việc với UBND phường Quyết
Thắng, đại diện là bà Phạm Thị Tố Loan - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng
ban Quản lý di tích lịch sử Đình Trung Lương, Qua làm việc bà Loan báo cáo:
Đối với việc cho các hộ thuê 02 gian phòng trong khuôn viên di tích lịch sử văn
hóa Đình Trung Lương, đê sử dụng vào mục đích kỉnh doanh, buôn bản. UBND
phường Quyết Thắng không có văn bản cho phép và Ban quản ỉỷ di tích không
chỉ đạo việc cho thuê, Ban Quản sử đình tự ỷ cho các hộ thuê đổi với 02 gian
phòng này.
Khi bỉêt việc cho các hộ thuê 02 gian phòng tại Đình Trung Lương,
UBND phường Quyết Thẳng đã mời ông Quách Vĩnh Kinh lên làm việc yêu cầu
chẩm dứt và không cho các hộ thuê 02 gian phòng đế kỉnh doanh, buôn bản.
Qua làm việc, ông Nguyễn Công An, cho biết: Sau khi trùng tu một số
hạng mục của Đình, ông có cho ông Phạm Bá Hùng (chồng bà Ngọc) ở lại Đình
và sử dụng 01 gian phòng đó để trông coi, bảo vệ Đình, không thu tiền thuê.
Thời điểm đó, ông có nhờ bà Thái Thị Xuân đến UBND phường Quyết Thắng
xin phép nhưng phường không đồng ý nên sau đó Đình đã tự động dẹp bỏ,
không cho ông Hùng, bà Ngọc thuê nữa.
N h ư vậy: Việc cho các hộ dân thuê, mượn đối với 02 gian phòng phía sau
khuôn viên di tích lịch sử văn hóa Đình Trung Lương (mặt giáp với đường Phan
Đình Phùng) theo đơn Tố cáo nêu đúng. Nhưng ƯBND phường Quyết Thắng
không chỉ đạo, không đông ý đê Ban quản sự Đình Trung Lương cho các hộ
kinh doanh, buôn bán thuê, mượn đối với 02 gian phòng này. Mà do Ban quản
sự Đình Trung Lương, cụ thê là ông Nguyễn Công An (hiện nay đã nghỉ không
làm Trưởng ban quản sự) cho các hộ kinh doanh, buôn bán thuê, mượn đối với
02 gian phòng của Đình Trung Lương để lấy tiền nhằm vào mục đích trang trải
các chi phí cho hoạt động của Đình (hương khói, các ngày ỉễ cúng, g iỗ hàng
năm...).
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Qua xác minh, kiểm tra thực tế (Biên bản kiểm tra, xác minh lúc 6h 30
phút sảng ngày 26/06/2015), xác định: Hiện nay, không có hộ dân nào buôn bán
trong khuôn viên của Đình Trung Lương, phường Quyết Thắng, thành phố Kon

Tum.
2.2.
Tố cáo ông Nguyễn Toàn (Chủ tịch UBND phường Quyết Thẳng,
thành phố Kon Tum) giao cho cán bộ hợp đồng là (ông Phạm Thải Hòa và
ông Nguyễn Văn Khoa) thu tiền của người dân tại chợ trời (chợ đêm)
phường Quyết Thắng nhưng không có biên lai.
Đầu năm 2015, UBND phường Quyết Thắng đã hợp đồng với 2 cá nhân
là ông Nguyễn Văn Khoa (Cư trú tại 147 Hai Bà Trưng, p. Quyết Thắng, Tp
Kon Tum) theo Hợp đồng lao động số 41/2015 ngày 01/01/2015; ông Phạm Thái
Hòa (cư trú tại 61/17 Trương Quang Trọng, p. Quyết Thắng, Tp Kon Tum) theo
Hợp đồng lao động ngày 01/01/2015. Nội dung làm công tác thu phí và lệ phí
chợ tạm (chợ đêm) phường Quyết Thắng (đường Bùi Thị Xuân nổi dài).
Trên cơ sở Thông báo số 24/TB-UBND ngày 20/4/2014 của ƯBND
phường Quyết Thắng, về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND, cán
bộ công chức, cán bộ hợp đồng, cán bộ không chuyên trách phường Quyết
Thắng khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016, trong đó đã phân công ông Nguyễn Văn
Khoa và ông Phạm Thái Hòa làm công tác thu phí, lệ phí chợ đêm phường
Quyết Thắng đối với các hộ thuê, sử dụng điểm kinh doanh, buôn bán; kinh
doanh các dịch vụ tại chợ.
Đối với việc thu phí, lệ phí của các hộ kinh doanh tại chợ đêm (đoạn
đường Bùi Thị Xuân) của phường Quyết Thắng, như sau:
Sau khi được ƯBND phường Quyết Thắng Hợp đồng làm công tác thu
phí, lệ phí đối với các hộ kinh doanh tại chợ đêm phường Quyết Thắng. Ông
Nguyễn Văn Khoa và ông Phạm Thái Hòa trực tiếp đi thu phí, lệ phí từng hộ
kinh doanh tại chợ đêm theo từng ngày. Mức thu là 8.000 đồng (bao gồm: phí
vệ sinh môi trường là 4.000 đồng và p h ỉ chợ là 4.000 đồng). Đối với số tiền phí,
lệ phí 8.000 đồng/hộ/ngày, các hộ kinh doanh, buôn bán tại chợ đêm phường
Quyêt Thăng phải nộp, đã có sự thỏa thuận họp giữa các hộ kinh doanh với
ƯBND phường Quyết Thắng tại biên bản họp đối thoại ngày 26/7/2014.
^ Việc thu phí, lệ phí số tiền là 8.000 đồng/hộ tại khu vực chợ đêm phường
Quyết Thắng. Ông Nguyễn Văn Khoa và ông Phạm Thái Hòa trực tiếp thu từng
hộ theo từng ngày và có xuât biên lai có hai mệnh giá: loại 5.000 đồng và loại
3.000 đồng do Chi cục thuế thành phố Kon Tum quản lý.
Qua kiểm tra, xem xét sổ lĩnh, thanh toán tiền và ấn chỉ năm 2015 (tính từ
ngày 01/01/2015 đến ngày 05/5/2015) số biên lai, ấn chỉ ông Nguvễn Văn Khoa
và ông Phạm Thái Hòa được giao nhận từ kế toán phường là bà Phạm Thị Như
Huyền trong đó: số lượng biên lai mệnh giá loại 3.000 đồng là: 14.000 tờ (trong
đó ông Khoa nhận 6.500, tờ và ông Hòa nhận 7.500, tờ) và số lượng biên lai
mệnh giá loại 5.000 đồng là 13.000 tờ (trong đó ông Khoa nhận 6.500, tờ và
ỏng Hòa nhận 7.000 tờ). Tổng số tiền phí chợ đã được UBND phường Quyết
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đồ, sử dụng kinh doanh, buôn bán (bán bún, phở, nước giải khát buổi sáng và
buoỉ chiều hàng ngày). Tại buổi làm việc với UBND phường Quyết Thắng, ông
Quách Vĩnh Kinh cho biết: Việc cho các hộ thuê, mượn 02 gian phòng để kinh
doanh tại Đình Trung Lương là do ông Nguyễn Công An cho thuê, mượn và đã
báo cáo xin ý kiến của UBND phường Quyết Thắng. Tuy nhiên, tại buổi làm
việc đại diện ƯBND phường đã trả lời: Ông Nguyễn Công An chưa bao giờ xin
phép, làm việc với UBND phường đối với việc cho thuê, mượn 02 gian phòng
này. Đồng thời, UBND phường đã yêu cầu Ban quản sự Đình Trung Lương
chấm dứt việc cho các hộ thuê, mượn đối với 02 gian phòng trong khuôn viên
của Đình Trung Lương. Ngoài ra, ngày 06/10/2014, UBND phường Quyết
Thắng đã mời 02 hộ (bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bà Ngô Trưcmg Minh
Ngọc) là người thuê, mượn 02 gian phòng tại Đình Trung Lương lên làm việc.
Tại buổi làm việc UBND phường đã yêu cầu 02 hộ trả lại và không được để
hàng hóa trong khuôn viên Đình Trung Lương, tại buổi làm việc 02 hộ (bà
Nguyên Thị Thanh Huyên và bà Ngô Trương Minh Ngọc) đã thống nhất trả lại
02 gian phòng cho Ban quản sự Đình Trung Lương.
Ngày 11/5/2015, Thanh tra thành phố làm việc với UBND phường Quyết
Thắng, đại diện là bà Phạm Thị Tố Loan - Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng
ban Quản lý di tích lịch sử Đình Trung Lương, Qua làm việc bà Loan báo cáo:
Đổi với việc cho các hộ thuê 02 gian phòng trong khuôn viên di tích lịch sử văn
hóa Đình Trung Lương, đế sử dụng vào mục đích kỉnh doanh, buôn bán. UBND
phường Quyết Thắng không có văn bản cho phép và Ban quản lý di tích không
chỉ đạo việc cho thuê, Ban Quản sử đình tự ỷ cho các hộ thuê đổi với 02 gian
phòng này.
Khi biết việc cho các hộ thuê 02 gian phòng tại Đình Trung Lương,
ƯBND phường Quyết Thắng đã mời ông Quách Vĩnh Kỉnh lên làm việc yêu cầu
chấm dứt và không cho các hộ thuê 02 gian phòng đế kinh doanh, buôn bản.
Qua làm việc, ông Nguyễn Công An, cho biết: Sau khi trùng tu một số
hạng mục của Đình, ông có cho ông Phạm Bá Hùng (chồng bà Ngọc) ở lại Đình
và sử dụng 01 gian phòng đó để trông coi, bảo vệ Đình, không thu tiền thuê.
Thời điểm đó, ông có nhờ bà Thái Thị Xuân đến UBND phường Quyết Thắng
xin phép nhưng phường không đông ý nên sau đó Đình đã tự động dẹp bỏ,
không cho ông Hùng, bà Ngọc thuê nữa.
N h ư vậy: Việc cho các hộ dân thuê, mượn đối với 02 gian phòng phía sau
khuôn viên di tích lịch sử văn hóa Đình Trung Lương (mặt giáp với đường Phan
Đình Phùng) theo đơn Tố cáo nêu đúng. Nhưng ƯBND phường Quyết Thắng
không chỉ đạo, không đồng ý để Ban quản sự Đình Trung Lương cho các hộ
kinh doanh, buôn bán thuê, mượn đối với 02 gian phòng này. Mà do Ban quản
sự Đình Trung Lương, cụ thê là ông Nguyễn Công An (hiện nay đã nghỉ không
làm Trưởng ban quản sự) cho các hộ kinh doanh, buôn bán thuê, mượn đối với
02 gian phòng của Đình Trung Lương để lấy tiền nhằm vào mục đích trang trải
các chi phí cho hoạt động của Đình (hương khỏi, các ngày lễ củng, g iỗ hàng
năm...).
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Thắng nộp và ngân sách nhà nước (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 08/5/2015) là
70.450.000 đồng (Bảy mươi triệu bon trăm năm mươi nghìn đồng). Việc nhận
biên lai, ấn chỉ thu phí, lệ phí chợ đêm phường Quyết Thắng ông Nguyễn Văn
Khoa và ông Phạm Thái Hòa nhận trưc tiếp từ kế toán phường (là bà Phạm Thị
Như Huyền). Phương pháp thanh toán Biên lai (ấn chỉ). Sau khi thu tiền phí, lệ
phí của các hộ kinh doanh, buôn bán tại chợ đêm. Ông Khoa và ông Hòa xuất
biên lai cho các hộ, trên cơ sở số lượng biên lai đã nhận trừ đi biên lai đã xuất ra,
nhân với mệnh giá Biên lai thành tiền và thanh toán số tiền thu được trong
tháng. Số biên lai (ấn chỉ) tồn còn lại chưa sử dụng, kế toán chuyến qua tháng
sau.
Trong đơn tố cáo không nêu cụ thể hộ kinh doanh, buôn bán tại chợ đêm
phường Quyết Thắng được ông Nguyễn Văn Khoa và Phạm Thái Hòa thu phí, lệ
phí mà không xuất biên lai. Do đó không có cơ sở đế xác minh.
N hư vậy: Nội dung tố cáo 2 cán bộ của UBND phường Quỵết Thắng là
ông Nguyễn Văn Khoa và ông Phạm Thái Hòa khi thu phí, lệ phí đối với các hộ
kinh doanh, buôn bán tại chợ đêm (đoạn đường Bùi Thị Xuân) không xuất biên
lai thu phí, lệ phí là sai.
Qua xác minh, kiểm tra thực tế các hộ buôn bán tại chợ đêm đều xác
nhận. Việc đóng phí, lệ phí chợ 8.000 đồng đều được nhận biên lai, sau khi nộp
tiền cho cán bộ thu phí, đã xác minh nhiều hộ nhưng chỉ có 04 hộ hợp tác Cụ
thể: Biên bản xác minh sáng ngày 26/6/2015 {Bà Lê Thị Thừa cư trú: Hẽm 117
Trần Văn Hai, TP Kon Tum (cung cấp cho To xác minh 02 Biên lai sau khỉ nộp
p hí 8.000,0đ được cán bộ thu phỉ giao cỏ mệnh giả 3.000 đồng và 5.000 đồng);
Bà Đặng Thị Thủy Trang cư trú: số 06, Nguyễn Bá Ngọc, TP Kon Tum ; Bà Tô
Kim Phụng cư trú: So 2/12 Ngô Quyền, TP Kon Tum ) còn lại nhiều hộ khác
không họp tác.
2.3.
Tố cáo 07 cán bộ phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum lợi
dụng chức quyền chiếm đất tại khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung
làng nghề H ’nor (phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum).
Căn cứ Phương án số 84/PA-UBND ngày 30/5/2011, về việc sắp xếp hoạt
động khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung của thành phố Kon Tum (làng
nghề H ’nor) và Phương án số 40/PA-ƯBND ngày 12/3/2012, về việc sắp xếp
hoạt động (đã điều chỉnh) khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung của thành
phô Kon Tum (làng nghề H ’nor). Theo các Kế hoạch của UBND thành phổ (sổ
Ỉ42/KH-UBND ngay 26/8/2011 và kế hoạch sổ 286/KH-ƯBND ngày 16/11/2012
vê việc trỉên khai thực hiện tại khu sản xuảt tiêu thủ công nghiệp tập trung),
giao Phòng Kinh tế thành phổ tiến hành thông báo và tiếp nhạn hồ sơ xin thuê
đât; tô chức bôc thăm, ký hợp đông thuê đât với các hộ hoạt động sản xuất nằm
trong đôi tượng quy định trong phương án (sản xuất, gia công đá Granit, gò hàn
sắt, đồ go mỹ nghệ, mộc dân dụng...). Trên cơ sở các hồ sơ được Phòng Kinh tế
tiêp nhận, sau khi xem xét các hồ sơ đủ điều kiện bốc thăm xin thuê đất, phòng
Kinh tê trình lên Hội đồng thẩm định tiến hành tổ chức bốc thăm, ký hợp đồng
thuê đât tại làng nghê đối với từng hộ. Tuy nhiên, các hộ làm hồ sơ xin thuê đất
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tại làng nghề H ’nor, thông tin chỉ ghi họ tên người xin thuê đất và địa chỉ chứ
không có mục ghi đon vị công tác và chức vụ. Do vậy, sau khi phát hiện một số
trường hợp thuê đất tại Làng nghề Hnor không đúng đổi tượng (là cản bộ, hộ
không kinh doanh, không đủng ngành nghề....). Ngày 09/4/2013, UBND thành
phố đã ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND, về việc thành lập Tổ kiểm tra
liên ngành tiến hành thanh tra việc quản lý giao đất, thu tiền sử dụng đất tại khu
sản xuất tiều thủ công nghiệp tập trung, làng nghề H ’nor phường Lê Lợi, thành
phố Kon Tum.
Qua công tác thanh tra, ra soát, UBND thành phố đã có Kết luận số
147/KLTT-UBND ngày 12/7/2013, theo đó: Có tổng số 197 cơ sở được thuê đất
sai đổi tượng được quy định (UBND thành pho đã ban hành quyết định thu hồi
lại đất), trong đó có 07 cán bộ, công chức (cỏ vợ hoặc chồng trực tiếp đứng tên)
công tác tại UBND phường Quyết Thắng, cụ thể như sau:
+ Ông Trần Văn Hải - Phó bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
Quyết Thắng (Quyết định thu hồi đất sổ 3661/QĐ-UBND ngày 03/10/2013).
+ Ông Hồ Khánh Long (chồng bà Phạm Thị Tổ Loan - Đ U V - Phó Chủ
tịch UBND phường Quyết Thắng), thu hồi đất theo Quyết định số 3627/QĐUBND ngày 03/10/2013
+ Ông Nguyễn Văn Vinh - Nguyên phó chủ nhiệm ƯBKT Đảng ủy
phường Quyết Thắng (Quyết định thu hồi đất số 3641/QĐ-UBND ngày
03/10/2013).
+ Ông Phan Minh Trung - cán bộ Quản lý đô thị phường (Quyết định thu
hồi đất sổ 3652/QĐ-UBND ngày 03/10/2013).
+ Ông Nguyễn Văn Thành - ĐUV, Chỉ huy trưởng Quân sự phường
Quyết Thắng (Quyết định thu hồi đất sổ 3702/QĐ-UBND ngày 03/10/2013).
+ Ông Trần Quốc Phong - Phó Chỉ huy quân sự phường Quyết Thắng
(Quyết định thu hồi đất sổ 3660/QĐ-UBND ngày 03/10/2013).
+ Bà Nguyễn Thị Kim Hải (vợ ông Trương Mai Thanh Tủ) - Cán bộ văn
phòng thống kê phường Quyết Thắng (Quyết định thu hồi đất sổ: 3657/QĐUBND ngày 03/10/2013).
N hư vậy: Nội dung tố cáo 07 cán bộ, công chức công tác tại UBND
phường Quyết Thắng thuê đất tại làng nghề tiểu thủ công nghiệp H ’nor (tổ 2,
phường Lê Lợi, Tp Kon Tum) là đúng. Tuỵ nhiên, sau khi phát hiện cho thuê đất
sai đôi tượng, UBND thành phố đã ra quyết định thu hồi lại đất.
II. Ket ỉuận:
1.
Nội dung tố cáo ông Nguyễn Toàn (Chủ tịch UBND phường Quyết
Thăng, thành phô Kon Tum) chỉ đạo việc cho 02 hộ thuê 02 gian phòng trong
khuôn viên phía sau (mặt giáp đường Phan Đình Phùng) di tích lịch sử văn hóa
Đình Trung Lương với giá 4.000.000 đồng/tháng; giao cho cán bộ thu phí, lệ phí
thuộc UBND phường Quyêt Thăng (ông Phạm Thải Hòa và ông Nguyễn Văn
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Khoa) thu tiền của các hộ kinh doanh, buôn bán tại chợ đêm phường Quyết
Thắng (đoạn đường Bùi Thị Xuân) nhưng không có biên lai thu phí, lệ phí là
không có cơ sở.
2.
Nội dung tố cáo 07 cán bộ phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum
thuê đất tại khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung làng nghề H ’nor
(phường Lê Lợi, thành p hố Kon Tum) là đúng. Tuy nhiên hiện nay 07 cán bộ,
công chức phường Quyết Thắng đã tự nguyện trả lại đất và đã bị UBND thành
phố ban hành Quyết định thu hồi lại diện tích đất cho thuê tại làng nghề H ’nor
(phường Lê Lợi, Tp Kon Tum) đế tái bố trí cho các hộ đúng đối tượng của
phương án quy định.
III. Xử lý:
1. Giao UBND phường Quyết Thắng tăng cường công tác kiểm tra, chỉ
đạo Ban quản sự Đình Trung Lương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc
quản lý di tích lịch sử văn hóa Đình Trung Lương theo quy định của pháp luật.
2. Yêu cầu Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng:
- Tổ chức kiểm điểm đổi với tập thể, cá nhân liên quan trong việc không
hoạt động sản xuất, kinh doanh đúng ngành nghề quy định (PA sổ 84/PA-UBND
ngày 30/05/2011;PA sổ 40/PA-UBND ngày 12/3/2012), nhưng đã làm thủ tục
thuê đất khu làng nghề H'nor, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum. Báo cáo kết
quả kiểm điểm về UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 30/7/2015.
- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc buôn bán lấn
chiếm vỉa hè trước các công trình di tích lịch sử, văn hóa, đền, đình, chùa,...
- Rà soát, chấn chỉnh việc thu, chi các khoản phí, lệ phí trên địa bàn theo
đúng quy định, không để phát sinh các kiến nghị, thắc mắc trong nhân dân.
- Rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương; tăng
cường tiêp công dân, kịp thời giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của nhân dân,
không để gây bức xúc, tạo dự luận không tốt trong thời gian vừa qua.
3. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố công khai Kềt luận nội dung
tố cáo đê các tố chức, cá nhân có liên quan được biết./.
Nơi nhận:
ƯBND tỉnh (b/cáo);
- Ban N ội chính Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT Thành ủy (b/cáo);
- TT H Đ N D TP (b/cáo);
- Thanh tra tỉnh (đ/biết);
- Thanh tra TP (t/hiện);
- Phòng N ội vụ TP (t/hiện);
- UBND phường Q uyết Thắng (t/hiện);
- Ông N guyễn Toàn - C hủ tịch
UBND p. Q uyết T hắng (t/hiện);
- Chánh ỵ p , PCV PNC;
- Ban Tiếp công dân TP (t/dõi);
- Trang TTĐ T, Đài T T-TH TP (công khai);
- Lưu V T -N C .^.ị
-
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