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S 43S5iKL-TNMT 	 Quáng Ninh, ng6y4 tháng 10 nàrn 2016 

KET LULN THANH TRA 
Vic quãn 1 sfr dung dt vã tin dÔ thtrc hin Du' an du tn xây ding 

to hqp Trung tam thiro'ng mi nba &, dlch vu an uông ti phu'ô'ng Mao Khê, thi 
xã Dông Triêu, tinh Quãng Ninh dôi vói Cong ty TNHH TM NgQc Thin 

Thrc hin QuyM djnh sO^ 324/QD -TNMT ngày 03/8/2016 ca Giám doe Sâ Tài 

nguyen và Môi truäng "Ve vic thanh tra vic chap hành các quy tinh cia pháp lut 

v6 &t dai dó'i v&i môt s6 dan vi, td chic trong qua trInh thyc hin d' an ddu tw trên 

dja bin thj xd Dông Triu, tinh Quáng Ninh ". Doàn Thanh tra duc thành lp theo 

Quyt djnh nói trên dä tin hành thanh tra di vth Cong ty TNHH Thuorig mi Ngçc 

Thin. 

Xét báo cáo cUa Doãn thanh tra, S& Tài nguyen và Môi truô'ng kt 1un nhu 

sau: 

1. Khái quát chung: 

Dr an T0̂ hop trung tam thuong mi, nhà a, djch vu an ung ti phuàiig Mto 
Khê, thi xã Dông Triu cüa Cong ty TNHH Thuung mi Ng9c Thin duqc UBND 
tinh phê duyt quy hoch tai Quyt djnh s6 493/QD - UBND ngày 09/6/2014; Ngày 
15/3/2015 d119'c UBND tinh c.p Giy chü'ng nh.n du tu sO^ 22.12 1.000.454 và duçre 
cho thuê dAt ti Quyt djnE s6 1116/QD - UBND ngày 24/4/2015. 

2. TInh hInh tbirc hiên dr an: 

- Cong ty TNHH Thuong rnti Ng9c Thin ducic UBND tinh cho thuê dAt tai 
Quyt dnh sé, 2007/QD-UB ngày 16/6/2004 & dAu tu thi'c hin Du an Nhà may sin 
xuât hoá m5 phm, dlch  vi thuyng mi, nhà hang an uông ti thj trãn Mao Khê, 
huyn Dông Triêu. Din tIch sCr dung 30.762rn2. Cong ty dâ hoàn thành vic dn bü 
GPMB, tuy nhiên do vic GPMB trin khai chm nên Du an cüa Cong ty không cOn 
tinh khá thi nhix thO'i dim xin dAu tu, Cong ty dã xin di.rçic chuyn miic dIch sr dung 

dat và du'çic UBND tinh dng 	ti Cong van s6' 4133/UBND-QLDD1 ngày 

05/8/2013. 

- Ngây 24/4/2015 UBND tinh cO Quyt djnh s6 111 6/QD-UBND cho phép 
ehuyn m1ie dIch sU' dun g dAt và cho Cong ty thuê vai din tIch 39.949,3rn2 dê thuc 
hin Du- an To hop trung tam thuffng mi, nhä 0', dtch  vu an u6ng ti phtr0'ng 



Mo Khê, thl xä Dông Triêu, trong do: Dt nhà & lien kê: 11.705,4m2  (giao dat có 

thu tin sü dung dt, thai hn giao dt: theo dir an du(ic duyt); Dat thuong mi djch 
vi 4.137,1m2  (thuê dt trà tin hang nãrn, thyi hn thuê 50 nam); Dat cong viên cay 
xanh cành quan din tIch 2.664,5m2, dt giao thông ha tang k5 thut din tIch 

12.632,8m2, dt giao thông ngoi giao din tIch 8.809,5m2  (giao dat không thu tiên sü 

dung dt trong thai gian xây dirng ha thng, ht hn ngày 30/9/2017, sau khi thirc hin 
xong bàn giao cho dja phuGng quãn 1). 

* W nghia vu tài chInh vOl nhà nu-6c: 

+ Cong ty dã thirc hin xong vic np tin thuê dt cüa Dir an giai domn truO'c 
1

.1  

(Nhà may san xut hoá m phâm, dlch  vu thwrng miii, nhà hang an u6ng) vài so 
tin: 810.830.000 dng (theo Gity np tin vào NSNN ngày 02/4/2015); 

+ Dôi vâi tin si'r dung dAt ccia Dir an hin dang trin khai thirc hin J6 h9p 
trung tam thiro'ng mgi, nhà ö', dch vu an uông): Cong ty chua thirc hin dugc do 

chua xác djnh du'9'c giá tin sü' ding dt cOa Dii an). 
* Kt qua kim tra hin trang: Cong ty chi..ra du tu xây dirng cong trInh theo 

quy hoch duce duyt. 

3. Kt luãn: Cong ty duçic UBND tinh cho phép chuyên mic dIch sir ding dAt 

nhung chua có quyt djnh phê duyt giá tin s.r dicing dt dr an (So' Tài nguyen và 

Môi tnung dà thArn djnh xong và CO Van bàn gui Sà îàî chInh). 

4. Bin pháp xu 1, de xuAt, kiên ngh: 

- De nghj UBND tinh chi dao  So Tài chInh khn tnucYng xác djnh tin sir dung 
d.t trong tháng 10/2016 dê Cong ty thirc hin nghia vi tài chInh Va trin thirc hin dix 

an. 

Kt lun nay có hiu 1irc ke^ tir ngày k. Cong ty TNHH Thuong rnii Ng9c 
Thin có quyn khiêu ni v8 ni dung kt 1un thanh tra nhixng vn phâi chAp hành 

các ni dung kt luân, kin nghj nêu trong kêt 1un./. 

Nol nlzân: 
- UBND Tin1i(b/c); 
- Cty TNHH TM NgQc Thin; 
- Luu VP, TTr, Ho so. 

1AM D 6 

'(A 
	

Y

r 

 
VA 

iguyen Ngçc Thu 


		2016-10-24T15:17:36+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




