
 
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN HÀM TÂN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 354/BC-UBND                        Hàm Tân, ngày 25 tháng 10 năm 2019 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, rà soát và xử lý các khu dân cư  

tự phát trên địa bàn huyện Hàm Tân 

Thực hiện Công văn số 2941/SXD-TTXD ngày 09/10/2019 của Sở Xây 

dựng Bình Thuận về việc kiểm tra, rà soát và báo cáo việc xử lý các khu dân cư 

tự phát trên địa bàn tỉnh.  

UBND huyện Hàm Tân báo cáo kết quả như sau: 

1. Đối với dự án khu nhà ở phân lô Thắng Hải của Công ty TNHH 

DV-TM Kim Tơ: 

- Ngày 20/01/2019, Công ty TNHH DV-TM Kim Tơ đã lập hồ sơ gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thực hiện dự án nhà ở phân lô xã Thắng Hải tại xã 

Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Ngày 28/02/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công 

văn số 684/SKHĐT-HTĐT trả lời cho Công ty TNHH DV-TM Kim Tơ, trong 

đó nêu rõ:”Đối với dự án khu nhà ở phân lô Thắng Hải, xã Thắng Hải do vị trí 

không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông 

thôn mới và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam nên Sở Kế hoạch và Đầu tư không 

xem xét việc đầu tư dự án nêu trên của Công ty”. 

- Ngày 08/7/2019, Công ty TNHH DV-TM Kim Tơ đã có Công văn số 

60/CV-KT về việc ngừng thực hiện đầu tư dự án khu nhà ở phân lô Thắng Hải 

tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.  

- Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế Công ty TNHH DV-TM Kim Tơ triển 

khai đầu tư xây dựng các hạng mục đường giao thông và san lấp mặt bằng khi 

chưa được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền và đã được UBND xã Thắng 

Hải xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Quyết định số 74/QĐ-

XPVPHC ngày 06/5/2019 nhưng Công ty TNHH DV-TM Kim Tơ vẫn tiếp tục 

cho san ủi và làm thêm một số tuyến đường bê tông xi măng trong khu đất, xây 

dựng cổng rất quy mô, có dấu hiệu làm đường nội bộ để phân lô bán nền.  

- Vấn đề này, hiện nay Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân đã giao cho 

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan và địa 

phương tiến hành kiểm tra lập biên bản xử lý các vi phạm theo quy định, kiên 

quyết yêu cầu Công ty TNHH DV-TM Kim Tơ khắc phục, trả lại hiện trạng đất 

ban đầu. 

2. Đối với dự án Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đã tổ chức rao bán: 

a) Về hiện trạng các vị trí đất: 

- Tại thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải (tên gọi là dự án Alibaba Newtimes 

City Thắng Hải) đất đã được ông Nguyễn Thái Lĩnh nhận sang nhượng lại với 



 
 

 

diện tích khoảng 31 ha của các ông, bà: Tôn Nữ Thị Lộc, Ngô Thành Phong, Lý 

Tuyết Mai, Ngô Thị Vân. Trên đất trồng cây keo lá tràm khoảng 4 năm tuổi, 

hiện nay chủ sử dụng đất đang cho thu hoạch cây. 

- Tại thôn 4, xã Tân Phúc (tên gọi là dự án Ali Tân Minh) đất đã được ông 

Hồ Văn Hùng và bà Trần Thị Mỹ Lệ nhận chuyển nhượng lại với diện tích 

khoảng 180 ha của ông Bùi Văn Giáo. Vị trí đất trước đây của ông Bùi Văn 

Giáo thành lập trang trại trồng một số cây lấy gỗ và chăn nuôi gia súc kết hợp ở. 

- Tại hai vị trí đất nêu trên không có dấu hiệu làm đường, san lấp mặt 

bằng và phân lô. 

b) Xử lý vụ việc: 

Qua các thông tin nêu trên, UBND huyện đã có Công văn gửi các xã, thị 

trấn trên toàn huyện, nhất là hai xã Tân Phúc và Thắng Hải thông báo đây là các 

dự án không có thật, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, UBND 

huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trước mắt cần tập trung triển khai một 

số nội dung như sau: 

- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm túc, kịp thời 

đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, nhất là việc đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu dân cư tự phát. Có biện pháp ngăn chặn tình trạng thu gom đất 

để xây dựng hạ tầng các khu dân cư tự phát không đảm bảo quy chuẩn xây 

dựng, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã 

được phê duyệt. 

- Song song với công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, cần tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, xây dựng cho nhân 

dân hiểu về những hành vi vi phạm trong việc mua bán giấy tay, sử dụng đất sai 

mục đích, xây dựng nhà ở không phép… ảnh hưởng đến quyền lợi nghĩa vụ   

của mình.  

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đối với vị trí Công ty Cổ phần Địa ốc 

Alibaba dự kiến thành lập dự án. Xử lý kiên quyết nếu Công ty này có các hành 

vi vi phạm về đất đai, xây dựng. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng vi phạm, buông lỏng công tác quản lý về 

đất đai, xây dựng.  

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và xử lý các khu dân cư tự 

phát trên địa bàn huyện Hàm Tân. Đề nghị Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp tham 

mưu báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                              CHỦ TỊCH 
- Sở Xây dựng; 

- CT, các PCT.UBND huyện;        

- Các Phòng: KTHT; TNMT; 

- UBND các xã: Thắng Hải; Tân Phúc; 

- Lưu: VT, D (08b).             Văn Quý Ngọc 
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