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UBND T!NH QUANG NINH 	CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
SO TA! NGUYEN yA MO! TRUONG 	Dc lp - Tr do - Hnh phüc 

S: 44/KL-TNMT 	 Quãng Ninh, ngayo24tháng 10 nàm 2016 

KET LUIN THANH TRA 
Vic chap hành các quy dlnh  cüa pháp luãt ve^ dt !ai d0A i vó'i Cong ty TNHH 
An Thai trong thiyc hin Dir an dâu tir xây dirng nhà may san xuât, ché biên 

chè ti xa Thug An - thi xä Dông Triêu 

Thirc hin Quyêt djnh so^ 324/QD-TNMT ngày 03/8/2016 cüa Giám déc S& 
Tài nguyen và Môi truäng "V vic thanh tra vic chdp hành các quy djnh cita 

pháp luát vJ ddt dcii di v&i rnót so' dcm vi, t6 chic trong qua trinh thrc hin dw an 

ddu tu trên dja bàn thj xâ DOng Triu, tinh Quáng Ninh ". Doàn Thanh tra duc 

thành lp theo Quyt djnh noi trên dã tin hành thanh tra d& Cong ty TNHH An Thai. 

Xét báo cáo ngày 47/10I2016 cüa Trueing Doàn thanh tra, So' Tài nguyen va 
MOi trlr&ng kt 1un nhu sau: 

1. Khái quát chung: 

Dr an dAu tu xây dirng nhà may san xut, che^ bin chè tai  xã Thus' An - thj 

xa Dông Triu cüa COng ty TNHH An Thai duçc UBND tinh phê duyt Tng mt 
bang Quy hoach ngày 22/5/2006; Dugc UBND tinh cho thuê dt tai Quyt djnh s 
2700/QD-UBND ngày 12/9/2006; Cong ty da du'çic bàn giao dAt ti thirc dja ngày 

29/9/2006; DA k Hpp dng thuê dAt so 02/HDTD ngày 03/01/2007 và dâ duçc cAp 
GiAy chirng nhn quyn sir diing dAt s6^ T01922 cAp ngày 23/01/2007. 

2. TInh hInh thtrc hiên dir an: 

- Cong ty TNHH An Thai du'9'c UBND tinh phê duyt Tang mt bang Quy 
hoch ngày 22/5/2006 vó'i tng din tich nghiên cü'u: 9.960m2, bao grn cac hang 

miic cong trinh chInh sau: Cng chInh; Nhà bão v; Nba xuo'ng che^ bin san XUAt 
1+ Van phông; Nhà xung ch bin san xuAt 2; Nhà phçic trq; Khu virc ha tang k' 

thut và M thong ciru hoà; DAt du kin xây ding nhà kho ch thành phAm; Hang 

rào bão v; Bon hoa và cay xanh. 

Cong ty TNHH An Thai ducic UBND tinh cho thuê dAt ti ti xã Thüy An, thj 

xâ DOng Triu theo Quyt djnh s6 2700/QD-UBND ngày 12/9/2006 và cap GiAy 
CNQSD dAt so^ AD 582371 ngãy 23/01/2007, diên tIch 10.226,2 rn2. Mic dich sü 
dung: Xây dirng xu'&ng san xuAt và che^ bi&i chè xanh. Thai hn thuê dAt 50 nAm (h& 
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hn sCr ding ngày 28/12/2050); COng ty dã hqp dng thuê daft s6 02 ngày 03/01/2007 
vOi SO Tài nguyen và Môi truOng. 

- Ngày 08/7/2015 UBND tinh có Quyêt dnh so^ 1937/QD-UBND gia hn 
thai gian thuc hin du an xây dung Nhà may san xu& chê bin chè xanh cüa Cong 
ty TNHH An Thai tai  xã Thüy An, thi xâ DOng Triêu; thOi gian gia hn 24 tháng kê 
tr ngày 01/7/2014 dn ngày 01/7/2016 (theo quy djnh tai dim i khoãn 1 Diu 64 
Ludt Dt dai näm 2013). Cong ty TNHH An Thai phãi khân truong triên khai thirc 
hin dr an theo tin d6 dã duc UBND tinh gia han; Np cho Nba nuOc khoãn tin 
tuong 1rng vOi mrc tin thuê dt trong thOi gian chm tin d6 &rcic gia htn (02 
näm); Ht thOi gian ducic gia hn ma chü du tu chi.ra hoàn thành dir an theo quy 
hoch d.rcic phê duyt thI Nhà nuOc thu hi d.t ma khOng bi thi.rOng ye dat Va tài 
san gãn 1in vó.i dAt. 

* Kit qua kiêm Ira hin trçlng: 

- Cong ty dä xây tung báo v bao quanh toàn b6 khu dAt dugc thuê; Trong 
mt bang khu dAt dA xây dirng thrc các hang mic cong trInh gm: Cong chInh, 
Nhà baa v + nhà d Xe; nhà xuOng ch6 bin san xuAt 1+ Van phông, 01 nha phi 
trçi. Các cong trInh trên dà du'qc xây di -ng tü truó'c nãrn 2014. 

- Ti thOi dim kim tra Cong ty dang dCrng hot &ng san Xuât. 

COng ty chua du tu xây dung: Nhà xuOng che^ bin san xuAt 2; Khu virc ht 
tang ky thu.t và h& thông cüu boa; DAt du kiên xay dung nhà kho chê thành phAm. 

* k?c thcc hin nghia vi tài chInh ye dat dal: 

- Cong ty chua hoàn thành nghia vii tài chInh theo quy djnh, Cong ty can no 
417.614.963 dông (trong do so^ tin 182.793.325 dông theo báo cáo cüa Cong ty dà 
có ho^ so' xin min giãm nhung chua cO Quyêt djnh duc niin giãrn), tiên châm 

np: 228.606.173 ding. 

- Cong ty chua np cho Nhà nuOc khoán tin tuong i:rng vOi tin thuê dAt di 
trong thOi gian chrn tiên d dtxçc gia hn (2 nãm) theo ni dung yêu cu cüa 
UBND tinh ti Quyêt djnh so 1937/QD-UBND ngày 08/7/2015 cüa UBND tinh. 

3. Két Iun: 

- ye quàn 1)2 sO dung dAt và tin Q thrc hin dir an: Du an xây dirng Nhà 
may san xuAt che^ bin chè xanh cüa COng ty TNHH An Thai ti xã Thüy An, thi xa 
DOng Triêu là chrn tiên do, vi phm quy djnh ti Dim i, Khoãn 1, Diêu 64 Ludt 
DAt dai näm 2013. COng ty TNHH An Thai dA duçic UBND tinh gia hn sO dung 



-3- 

dt 24 tháng d6' thirc hin dr an (ke^ tir ngày 01/7/2014 dn ngày 01/7/2016) ti 

Quyt djnh s6 1937/QD-UBND ngày 08/7/2015. Tuy nhiên den nay Cong ty chua 

trin khai xây dmg them cluqe htng miic Cong trInh nao, không hoàn thành Dir an 

theo Quy hoach duc phê duyt và theo dung tin d6 quy djnh ti Quyt djnh gia 

hn cüa UBND tinh. 

4. Bin p/zap xá' Ifi, dêxuât, ken nghj:: 

- Giao phàng Quy hoch - Ke^ hoach D.t dai Sâ Tài nguyen và MOM trung 

hoàn thiên h ô so trInh UBND tfnh thu hi dt cüa Cong ty TNHH An Thai theo quy 

djnh ti dim i khoãn 1 Diu 64 Ludt Dt dai nàm 2013 giao UBND xà Thüy An, 

thj xa Dông Triu quail i. 

Kt Iun nay Co hiu hrc ke tr ngày k. Cong ty TN}IH An Thai có quyn 

khiu n.i ve^ ni dung kt 1un thanh tra nhi.rng win phái chip hành các ni dung kt 

1un, kin nghj nêu trong kt 1un./. 

Noinhln: 
- UBND Tinh (b/c); 
- Cong ty TNI-IH An Thai; 
- Ltru VP, Tir, HO soS. 
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