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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày        tháng 5 năm 2020 
 

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA 

V/v thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định 

tại phường Trần Tế Xương, TP.Nam Định 

 

Ngày 07/5/2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kết 

luận thanh tra số 1289/KL-STNMT kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật 

đất đai đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Nam Định tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định. 

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

86/202011/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 ty cổ phần tư vấn 

xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định tại phường Trần Tế 

Xương, thành phố Nam Định. 

B. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 

I. KẾT LUẬN: 

1. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Nam Định tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Thủy lợi (nay là Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định); năm 2004, Công ty thực 

hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 3342/2003/QĐ-UB ngày 

03/12/2003 của UBND tỉnh Nam Định. 

Hiện, Công ty đang quản lý 1.221,4 m2 đất tại ngõ số 22 đường Trần Nhật 

Duật, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định (Vị trí, ranh giới khu đất 

được xác định theo Trích đo chỉnh lỷ bản đồ địa chính Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định do Văn phong Đăng ký 

quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định lập tháng 

12/2012 được UBND phường Trần Tế Xương xác nhận ngày 05/12/2012); về hồ 

sơ liên quan đến việc sử dụng đất ban đầu hiện chỉ còn lưu giữ Giấy phép sử dụng 

đất số 25-76/SDĐ ngày 10/9/1976 của UBND thành phố Nam Định và đã được 

đăng ký quyền sử dụng đất trên hồ sơ địa chính. 

Đến nay, Công ty chưa thực hiện đăng ký biên động đất đai, chưa hoàn 

thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 
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2. Về nghĩa vụ tài chính: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Nam Định nộp tiền thuê đất hàng năm và thuế sử dụng đất 

phi nông nghiệp đến hết năm 2019. 

3. Việc Công ty để các hộ xây dựng nhà kiên cố để ở: 

Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Nam Định trước đây, nay là Công ty cổ 

phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định đã cho 04 

gia đình mượn làm nhà ở và xây dựng nhà ở kiên cố trên đất của Công ty là 

không đúng thẩm quyền quy định tại Điều 23 Luật Đất đai năm 1993 sửa đổi bổ 

sung năm 1998 và năm 2001. 

Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Nam 

Định trước đây, nay là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định. 

04 hộ gia đình ông Lưu Công Uẩn, bà Lê Thị Thảo, bà Vũ Thị Dung, bà Từ 

Thị Hiệp sử dụng 239,3 m2 đất được Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Nam Định 

trước đây cho mượn làm nhà ở là không hợp pháp. 

4. Về kiến nghị của của cử tri liên quan đến việc sử dụng đất của Công ty 

cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định: 

Đối với kiến nghị của cử tri phường Trần Tế Xương: khu đất của Công ty 

tại phường Trần Tế Xương không có nhu cầu sử dụng đã bỏ hoang nhiều năm, 

nên nhà đã xuống cấp nghiêm trọng đề nghị các cơ quan của tỉnh, thành phố xem 

xét giao khu đất trên cho UBND phường quản lý là có cơ sở. 

5. Về đề nghị của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Nam Định: 

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Nam Định lập phương án sử dụng đất đối với khu đất thuộc phường Trần Tế 

Xương; cụ thể: 

- Công ty đề nghị trả 389,3 m2 đất cho Nhà nước; gồm: 150 m2 đất để 

phường Trần Tế Xương xây dựng Nhà văn hóa và 239,3 m2 đất 4 hộ gia đình cán 

bô công nhân viên của Công ty mượn để ở đã xây dựng nhà kiên cố. 

- Còn lại 832,1 m2 (trong đó: 623,8 m2 thuộc thửa số 2 tờ bản đồ số 17 và 

208,3 m2 thuộc thửa đất số 206 tờ bản đồ số 14), Công ty đề nghị được cấp GCN 

QSD đất để thực hiện dự án đầu tư "Trung tâm thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý 

vật liệu xây dựng"; trong đó: Kinh phí đầu tư là 3 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có 

của Công ty; Các công trình chính: Nhà thí nghiệm 175 m2; Nhà ở CBNV 245 

m2; khu vệ sinh 35 m2; sân + cây xanh 275 m2; Thời gian thực hiện dự án đầu tư 

là 3 năm kể từ khi được cấp phép xây dựng. 

Tuy nhiên, xét tình hình thực tế sử dụng đất của Công ty, trong đó có 

208,3m2 đất thuộc thửa số 206 tờ bản đồ số 14 bản đồ địa chính phường Trần Tế 

Xương đo năm 2004, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn Nam Định đề nghị giữ lại là không phù hợp do nằm xen kẹt với phần 

đất mà Công ty đã đề nghị trả lại nên phải thu hồi lại. 

II. KIẾN NGHỊ: 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh ra văn bản: 

1. Đồng ý chủ trương thu hồi 597,6 m2 thuộc số 206 tờ bản đồ số 14 bản đồ 

địa chính phường Trần Tế Xương đo năm 2004 do Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định đang quản lý. 

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích đo chỉnh lý bản đồ địa 

chính Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Nam Định do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Nam Định lập tháng 12/2012 được UBND phường Trần Tế 

Xương xác nhận ngày 05/12/2012. 

Giao 597,6 m2 đất thu hồi nêu trên cho UBND thành phố Nam Định để rà 

soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; trong đó: 

 - 239,3 m2 đất để lập phương án cấp GCN QSD đất cho 4 hộ gia đình: Ông 

Lưu Công Uẩn, bà Lê Thị Thảo, bà Vũ Thị Dung, bà Từ Thị Hiệp theo quy định 

của Luật Đất đai năm 2013. 

 - 358,3 m2 đất còn lại, UBND thành phố Nam Định tổ chức quản lý, sử 

dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quy định. 

 2. Cho phép Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Nam Định thực hiện dự án đầu tư "Trung tâm thí nghiệm xác định chỉ 

tiêu cơ lý vật liệu xây dựng" trên diện tích 623,8 m2 đất vị trí thuộc thửa đất số 2 

tờ bản đồ số 17 bản đồ địa chính phường Trần Tế Xương đo năm 2004; 

- Tiến đô thực hiện: Trong năm 2020 hoàn thành các thủ tục đầu tư; năm 

2021 triển khai thực hiện dự án đầu tư; nếu quá thời hạn trên Công ty không thực 

hiện thì UBND phường Trần Tế Xương, UBND thành phố Nam Định, Sở Tài 

nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất. 

 - Giao cho UBND phường Trần Tế Xương kiểm tra, giám sát về thời gian 

thực hiện dự án đầu tư của Công ty; nếu quá thời hạn trên Công ty không thực 

hiện dự án thì có văn bản báo cáo UBND thành phố Nam Định, Sở Tài nguyên và 

Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Việc làm thủ tục trình UBND tỉnh quyết định cho thuê đất, cấp GCN 

quyền sử dụng đất chỉ thực hiện sau khi Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Định xây dựng hoàn thành dự án đầu tư 

"Trung tâm thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý vật liệu xây dựng", Công ty có văn 

bản báo cáo và lập thủ tục đề nghị thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gửi UBND phường 

Trần Tế Xương, UBND thành phố Nam Định và Sở Tài nguyên và Môi trường 

thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định. 
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3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố 

Nam Định và UBND phường Trần Tế Xương theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao hướng dẫn, đôn đốc, giám sát Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Nam Định thực hiện. 

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

đối với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Nam Định tại phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Website của Sở; (để đăng tải) 

- Lưu: VT, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Công Mậu 
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