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THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần xây dựng  

thương mại dệt may Mai Anh tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực 
 

 

Ngày 21/4/2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết 

luận thanh tra số 1148/KL-STNMT kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật 

đất đai đối với Công ty cổ phần xây dựng thương mại dệt may Mai Anh tại xã 

Nam Hồng, huyện Nam Trực. 

Căn cứ Điều 39 của Luật Thanh tra năm 2010 và Điều 46 của Nghị định số 

86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo 

công khai nội dung Kết luận thanh tra: 

A. NỘI DUNG THANH TRA: 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công Công ty cổ phần 

xây dựng thương mại dệt may Mai Anh tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực. 

B. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 

I. KẾT LUẬN: 

1. Về việc sử dụng đất của Công ty cổ phần xây dựng thương mại dệt 

may Mai Anh tại xã Nam Hồng: 

1.1. Đối với diện tích 978 m2: 

Công ty cổ phần xây dựng thương mại dệt may Mai Anh được UBND tỉnh 

công nhận quyền sử dụng 978 m2 đất theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 

08/01/2016 để sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng dệt may; hình thức sử dụng 

đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ 

ngày 31/12/2011. Công ty đã ký Hợp đồng thuê đất số 25/2016/HĐ-TĐ ngày 

03/11/2016 với Sở Tài nguyên và Môi trường và đã được UBND tỉnh cấp 

GCNQSD đất số CB 224709 ngày 28/3/2017. 

1.2. Đối với diện tích 5.776 m2: 

Diện tích 5.776 m2 đất Công ty Mai Anh mở rộng sản xuất có vị trí nằm 

phía sau khu đất của Công ty Mai Anh đã được UBND tỉnh cấp GCNQSD đất 

(tính từ mặt đường giáp sông liên tỉnh), gồm: 3.827 m2 đất của hộ ông Mai đã 

được UBND huyện Nam Trực cho phép chuyển đổi và 1.949 m2 đất các hộ gia 

đình đã chuyển mục đích để trồng màu và nuôi trồng thủy sản trước năm 2012.  

Ngày 01/01/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Mai Anh đã họp bàn 

thống nhất đầu tư mở rộng nhà xưởng sản xuất kinh doanh; đồng thời tiến hành 
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mua vật tư và bắt đầu xây dựng trên diện tích đất này. 

Việc xây dựng của Công ty Mai Anh được thực hiện thành 3 giai đoạn và 

hoàn thành xây dựng vào khoảng tháng 7/2021. Sau đó, Công ty Mai Anh đã cho 

Công ty TNHH Hưởng Việt mượn các công trình đã xây dựng để sử dụng vào 

mục đích mở rộng mở xưởng may. 

Đến nay, Công ty Mai Anh chưa được UBND tỉnh cho thuê đất và cấp 

GCNQSD đối với diện tích đất này. Như vậy, việc sử dụng đất của Công ty Mai 

Anh đối với diện tích 5.776 m2 là chưa hợp pháp. 

1.3. Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính: 

Theo Thông báo của Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh về việc xác nhận 

việc hoàn thành nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế, Công ty Mai Anh đã thực hiện 

đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

1.4. Về khuyết điểm, tồn tại, sai phạm của Công ty: 

a. Khuyết điểm, tồn tại: 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013 thì trong 

thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày có biến động cho thuê tài sản, người sở 

hữu tài sản bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định. 

Việc Công ty Mai Anh ký hợp đồng cho Công ty TNHH Hưởng Việt thuê 

tài sản gắn liền với 978 m2 đất từ ngày 10/8/2018 nhưng không đăng ký biến 

động là thực hiện không đúng theo quy định của pháp luật khi thực hiện quyền 

của người sử dụng đất và bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4 Điều 12 và 

khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013. 

b. Sai phạm: 

Công ty Mai Anh đã tự ý chuyển mục đích sử dụng 5.776 m2 đất nông 

nghiệp không phải đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp khi chưa 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.  

Hành vi của Công ty Mai Anh vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 và 

điểm d khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013. Trách nhiệm thuộc về người 

trực tiếp có hành vi vi phạm là Công ty Mai Anh, đồng thời thuộc về ông Đặng 

Thanh Mai và bà Trần Thị Hằng là chủ sử dụng đất. 

2. Trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương: 

Trong quá trình xây dựng công trình của Công ty Mai Anh, UBND xã Nam 

Hồng không phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi vi phạm của 

Công ty Mai Anh. Đến nay, Công ty Mai Anh đã hoàn thành việc xây dựng công 

trình vi phạm, dẫn đến khó khắc phục và việc xử lý hậu quả sẽ ảnh hưởng đến hoạt 

động chung trên địa bàn xã. 

Trách nhiệm trong việc này thuộc về UBND xã Nam Hồng mà chịu trách 

nhiệm chính là Chủ tịch UBND xã Nam Hồng giai đoạn 2019-2021 đã không chỉ 

đạo thực hiện đúng theo quy định; đồng thời thuộc về cán bộ địa chính xã Nam 

Hồng giai đoạn 2019-2021 đã không kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý. 
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Ngoài ra, UBND huyện Nam Trực, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Nam Trực, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hồng cũng có trách nhiệm theo tinh 

thần chỉ đạo tại Kết luận số 43. 

3. Việc xử lý vi phạm hành chính của Công ty Mai Anh đối với những 

tồn tại, sai phạm nêu trên: 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính của Đoàn thanh tra và hồ sơ, tài liệu 

có liên quan; ngày 05/4/2022, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 

02 hành vi vi phạm của Công ty Mai Anh. Tổng mức phạt tiền là 87.000.000 

đồng; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng là: buộc khôi phục lại tình trạng 

ban đầu của đất và buộc làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định. 

Ngày 06/4/2022, Công ty Mai Anh đã nộp đủ tiền phạt vào ngân sách nhà nước. 

II. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng thương mại dệt may Mai Anh: 

- Có Kế hoạch thực hiện các biện pháp tự tháo dỡ công trình trên đất, khôi 

phục lại hiện trạng ban đầu của đất theo quy định đối với diện tích 5.776 m2 đất vi 

phạm. Gửi Kế hoạch và Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, UBND huyện Nam Trực, UBND xã Nam Hồng.  

- Nghiêm túc kiểm điểm về việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, không 

lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới; chấp hành nghiêm các quy 

định của pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng đất. 

- Liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường để lập thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với việc cho Công ty TNHH 

Hưởng Việt thuê tài sản gắn liền với diện tích 978 m2 đất đã được UBND tỉnh cấp 

GCNQSD đất. Gửi báo cáo kết quả thực hiện nội dung này về UBND tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường và UBND huyện Nam Trực. 

- Chấp hành nghiêm biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử 

phạt VPHC của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và các văn bản 

có liên quan.  

2. Yêu cầu UBND xã Nam Hồng: 

- Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đã nêu tại 

Kết luận thanh tra đối với vi phạm của Công ty cổ phần xây dựng thương mại dệt 

may Mai Anh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Kết luận số 43-

KL/TU ngày 22/8/2018 của Tỉnh uỷ. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên 

và Môi trường, UBND huyện Nam Trực. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Trực 

và các đơn vị có liên quan giám sát, hướng dẫn Công ty cổ phần xây dựng thương 

mại dệt may Mai Anh trong việc thực hiện Kết luận thanh tra. 

- Tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, kiên quyết ngăn chặn, xử lý 
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kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã, đảm bảo 

quản lý sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Đề nghị UBND huyện Nam Trực: 

- Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có 

liên quan trong việc để xảy ra vi phạm về đất đai của Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại dệt may Mai Anh theo quy định tại Điều 208 của Luật Đất đai năm 

2013 và điểm b khoản 3.2.1 mục II Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của 

Tỉnh ủy; gửi kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Chỉ đạo UBND xã Nam Hồng tổ chức thực hiện các nội dung của Kết 

luận thanh tra. 

- UBND huyện Nam Trực chủ trì, UBND xã Nam Hồng, Sở Tài nguyên và 

Môi trường phối hợp trong việc đôn đốc, hướng dẫn Công ty cổ phần xây dựng 

thương mại dệt may Mai Anh tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra. 

Trên đây là thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai 

đối với Công ty cổ phần xây dựng thương mại dệt may Mai Anh tại xã Nam 

Hồng, huyện Nam Trực./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- TT Thông tin DL&PTQĐ (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

                    

 

 

 

   

Hoàng Trọng Nghĩa 
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