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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KL-STNMT   Kon Tum, ngày          tháng        năm 2019 

 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng 

đất của Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen  

 

Căn cứ Văn bản số 1786/UBND-NNTN ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh, 

v/v sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kon Plông. 

Từ ngày 31/7/2019 đến ngày 19/8/2019, Đoàn thanh tra theo Quyết định 

số 201/QĐ-STNMT ngày 18/7/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Sài Gòn Măng 

Đen. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 414/UBND-

NNTN-m ngày 23/9/2019 v/v dự thảo Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng 

đất của Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen  

Xét Tờ trình số 152/TT-TTr ngày 10/10/2019 của Trưởng Đoàn thanh tra, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận thanh tra như sau: 

I. Khái quát chung: 

- Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen được Phòng Đăng ký kinh doanh 

(Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum) cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần, số 6100239459 (đăng ký lần đầu ngày 

05/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 16/12/2009). Người đại diện theo 

pháp luật là ông Đỗ Hoàng Hải, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng 

Giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen.  

- Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen được UBND tỉnh cho thuê đất, sử 

dụng vào mục xây dựng Văn phòng làm việc và phòng trưng bày sản phẩm gỗ, 

vị trí thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông. 

- Ngày 14/12/2007, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sài Gòn 

Măng Đen ban hành Quyết định số 09/QĐ-TGĐ, phê duyệt dự án xây dựng 

xưởng chế biến lâm sản: Lô đất I, diện tích 1.500 m
2
 (xây dựng Văn phòng đại 

diện của Xưởng và một khu trưng bày hàng mẫu, giới thiệu sản phẩm); Lô đất II 

diện tích 17.387,5 m
2
. 

II. Kết quả thanh tra: 

1. Hồ sơ pháp về đất đai: 

- Ngày 24/9/2007, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Kon 

Plông, Công ty Đầu tư phát triển LNCN&DV Kon Plông và Công ty cổ phần Sài 

Gòn Măng Đen xác lập Biên bản kiểm tra vị trí, hiện trạng khu vực đất giới thiệu 

cho Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen tại huyện Kon Plông; trong đó thống 
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nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét cho Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen thuê 

đất để triển khai thực hiện dự án. 

- Ngày 24/9/2007, UBND huyện Kon Plông có Thông báo giới thiệu địa 

điểm thuê đất xây dựng Văn phòng và xưởng chế biến gỗ, gửi Công ty cổ phần 

Sài Gòn Măng Đen (trong đó vị trí I có diện tích 1.500 m
2
). 

- Ngày 25/9/2007, Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen có Đơn xin giao 

đất sử dụng lâu dài, gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong đó 

địa điểm khu đất xin thuê tại thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông; 

diện tích xin thuê 18.179,5 m
2
 (02 vị trí); sử dụng vào mục đích xây dựng xưởng 

chế biến lâm sản; thời hạn thuê đất 50 năm; phương thức trả tiền thuê đất trả tiền 

01 lần. 

- Ngày 31/12/2007, Sở Tài nguyên và Môi trường có tờ trình gửi UBND 

tỉnh đề nghị cho Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen thuê đất để sử dụng vào 

mục đích xây dựng Văn phòng làm việc và phòng trưng bày sản phẩm gỗ (Tờ 

trình số 515/TT-STNMT-QH). 

- Ngày 31/12/2007, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1539/QĐ-UBND, 

cho Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen thuê đất: Vị trí tại thôn Măng Đen, xã 

Đắk Long, huyện Kon Plông (theo sơ đồ trích đo vị trí cho Công ty cổ phần Sài 

Gòn Măng Đen thuê đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày 

26/11/2007); diện tích 1.500 m
2
; hiện trạng là đất có rừng trồng sản xuất (rừng 

trồng cây thông); thời hạn thuê đất là 20 năm; sử dụng vào mục đích xây dựng 

Văn phòng làm việc và phòng trưng bày sản phẩm gỗ; đã chi trả tiền bồi thường 

thiệt hại. 

- UBND tỉnh (đại diện là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) ký Hợp 

đồng thuê đất với Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen. Hợp đồng số 62 HĐ/TĐ 

ngày 10/9/2008: Diện tích 1.500 m
2
; sử dụng vào mục đích xây dựng Văn phòng 

làm việc và phòng trưng bày sản phẩm gỗ; vị trí tại thôn Măng Đen, xã Đắk 

Long, huyện Kon Plông (theo sơ đồ trích đo vị trí cho Công ty cổ phần Sài Gòn 

Măng Đen thuê đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập ngày 

26/11/2007); thời gian thuê đất là 20 năm (tính từ tháng 01/2008 đến tháng 

01/2028); tiền thuê đất tính từ tháng 01/2008, thời gian miễn tiền thuê đất từ năm 

2008-2018.  

- Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen được Cục Thuế tỉnh ban hành 

Thông báo số 1678/TB-CT ngày 03/7/2008 về việc miễn tiền thuê đất. 

- UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 491613 ngày 

31/8/2016 cho Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen: Vị trí tại thửa đất số 01, tờ 

bản đồ TĐ 06-2016, thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông; diện tích 

1.500 m
2
; hình thức sử dụng riêng; mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ; 

thời hạn sử dụng đến ngày 01/01/2028; nguồn gốc sử dụng nhà nước cho thuê 

đất trả tiền hàng năm. 

- Ngày 10/9/2008, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Kon Plông, UBND xã Đắk Long tiến hành bàn 

giao đất trên thực địa cho Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen. 
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2. Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại thực địa: 

Ngày 31/7/2019, Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

với UBND huyện Kon Plông, UBND xã Đắk Long và Công ty cổ phần Sài Gòn 

Măng Đen tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại thực địa, với kết quả như 

sau: 

- Vị trí: Tại thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông. 

- Diện tích: 1.500 m
2
 (phù hợp với vị trí và diện tích hồ sơ thuê đất theo 

Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh). 

- Hiện trạng sử dụng đất: Tại thời điểm kiểm tra Công ty cổ phần Sài Gòn 

Măng Đen chưa sử dụng đất để thi công xây dựng Văn phòng làm việc và phòng 

trưng bày sản phẩm gỗ trên diện tích đất thuê (theo Quyết định số 1539/QĐ-

UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh). 

II. Kết luận; biện pháp xử lý: 

1. Kết luận: 

- Tại thời điểm thanh tra, Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen chưa sử 

dụng đất để thi công xây dựng Văn phòng làm việc và phòng trưng bày sản phẩm 

gỗ trên diện tích đất thuê (theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 

của UBND tỉnh). Căn cứ các hồ sơ thuê đất, kết quả kiểm tra thực địa, cho thấy 

Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen đã được Nhà nước cho thuê để thực hiện dự 

án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày 

bàn giao đất trên thực địa (là ngày 10/9/2008); do đó, tại thời điểm thanh tra, 

Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai 

theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. 

- Căn cứ quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 12 Điều 2 Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; theo đó trường hợp Công ty thuộc 

đối tượng được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là 24 tháng được tính từ 

ngày cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất quyết định gia hạn, nếu chủ sử dụng 

đất có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng và có văn bản đề nghị UBND 

tỉnh gia hạn trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra; đồng 

thời Công ty phải nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời 

gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng theo quy định pháp luật. 

2. Biện pháp xử lý: 

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

kiến nghị, xử lý như sau: 

2.1. Kiến nghị UBND tỉnh: 

- Xem xét cho phép Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen được gia hạn tiến 

độ đưa đất vào sử dụng là 24 tháng nếu Công ty có văn bản xin gia hạn tiến độ 

đưa đất vào sử dụng. Trường hợp Công ty không có nhu cầu xin gia hạn tiến độ 

đưa đất vào sử dụng thì giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND 

tỉnh thu hồi đất để giao về địa phương quản lý, sử dụng. 
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- Chỉ đạo Cục Thuế tỉnh xác định số tiền thuê đất phải nộp trong 24 tháng 

được gia hạn tiến độ sử dụng đất và thông báo cho Công ty cổ phần Sài Gòn 

Măng Đen nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền này theo quy định của pháp luật.  

2.2. Đối với Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen:  

- Nếu có nhu cầu xin gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với dự án thì 

phải có văn bản gửi UBND tỉnh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ban hành kết 

luận thanh tra và phải nộp cho ngân sách Nhà nước khoản tiền thuê đất trong 24 

tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất theo đúng quy định. 

 - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương 

hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý về đất đai. 

2.3. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi rường: 

a) Chi cục Quản lý đất đai:  

- Tham mưu gia hạn tiến độ sử dụng đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

nhận được kết luận thanh tra nếu Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen có văn bản 

đề nghị gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng theo quy định. 

- Tham mưu lập thủ tục thu hồi đất đã cho Công ty thuê tại Quyết định số 

1539/QĐ-UBND ngày 31/12/2007, nếu Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen 

không có văn bản đề nghị gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra. 

- Hướng dẫn chủ dự án thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý có liên quan. 

b) Thanh tra Sở:  

Theo dõi, giám sát kết quả thực hiện các nội dung sau kết luận thanh tra, 

báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, chỉ đạo. 

Trên đây là kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản 

lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen. Kết luận này được gửi 

đến đối tượng thanh tra và các đơn vị có liên quan để triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 
- Thanh tra tỉnh; 

- Công ty CP Sài Gòn Măng Đen; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị có liên quan; 

- Trang TTĐT Sở TN&MT để đăng tin; 

- Lưu VT, HSTT, TTr2,3. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Lộc 
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