
UBND TỈNH CAO BẰNG 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KL-STNMT Cao Bằng, ngày       tháng 7 năm 2022 
  

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai đối với  

công trình Vùng nguyên liệu mía Công ty Mía đường Cao Bằng 

 

 

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-STNMT ngày 07/10/2021 về việc thanh tra 

việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai đối với Công trình Vùng 

nguyên liệu mía Công ty Mía đường Cao Bằng. Từ ngày 27/10 đến ngày 27/12/2021, 

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 08/6/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra và 

ý kiến giải trình của đối tượng thanh tra. 

Kết luận thanh tra như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG:  

1. Thông tin về công trình:  

Tên công trình được thanh tra: Vùng nguyên liệu mía Công ty Mía đường 

Cao Bằng. 

Địa điểm thực hiện công trình: Thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, 

tỉnh Cao Bằng. 

Diện tích đất được giao, tạm giao là: 3.260.366 m2 (Theo Biên bản bàn 

giao đất ngày 18/11/1997). 

Hình thức sử dụng đất: Được Nhà nước giao, tạm giao.  

Thời gian bắt đầu hoạt động: 1997.   

2. Thông tin về chủ đầu tư: 

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 110300003, đăng ký lần đầu ngày 

14/3/2006 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng 

cấp. Công ty đã thay đổi giấy đăng ký kinh doanh 6 lần.  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 6: Số 4800104012 ngày 

12/4/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh -Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp. 

Số tài khoản: 83122110012 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam 

- Chi nhánh Nam Quảng Hòa 

Trụ sở chính tại: Tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, 

tỉnh Cao Bằng. 
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Người đại diện theo pháp luật: Ông Nông Văn Thuyết, chức danh: Chủ tịch 

Hội đồng quản trị. 

Số điện thoại: 0914 523 666. Email: thuyetcb@gmail.com 

Thời gian bắt đầu hoạt động: 1997. 

Năm 2020, sản lượng mía là 138.835 tấn, sản lượng đường là 15.101 tấn. 

Năm 2021, sản lượng mía là 139.293 tấn, sản lượng đường là 16.950 tấn. 

Tổng số lao động hiện nay: 289 người. 

* Sự hình thành và phát triển Công ty: Công ty cổ phần Mía đường Cao 

Bằng được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Mía đường Cao Bằng (được 

thành lập năm 1996, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Từ năm 2006 

Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, trong đó tỷ lệ vốn 

Nhà nước chiếm 10%. Đến năm 2010 thì Nhà nước thoái vốn toàn bộ cho các cổ 

đông (vốn của Nhà nước không còn trong Công ty). 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH. 

1. Hồ sơ đất đai. 

- UBND tỉnh Cao Bằng tạm giao và giao đất cho Công ty Mía đường Cao 

Bằng theo 07 quyết định sau: 

Quyết định số 207/UB-QĐ-NĐ ngày 19/02/1997;  

Quyết định số 1230/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997, kèm theo Mặt bằng, quy 

hoạch địa giới giao đất số 52/UB-GĐ-NĐ ngày 10/10/1997; 

Quyết định số 1231/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997, kèm theo Mặt bằng, quy 

hoạch địa giới giao đất số 63/UB-GĐ-NĐ ngày 10/10/1997; 

Quyết định số 1232/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997, kèm theo Mặt bằng, quy 

hoạch địa giới giao đất số 54/UB-GĐ-NĐ ngày 10/10/1997. 

Quyết định số 1233/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997, kèm theo Mặt bằng, quy 

hoạch địa giới giao đất số 55/UB-GĐ-NĐ ngày 10/10/1997; 

Quyết định số 1234/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997, kèm theo Mặt bằng, quy 

hoạch địa giới giao đất số 56/UB-GĐ-NĐ ngày 10/10/1997; 

Quyết định số 1243/UB-QĐ-NĐ ngày 12/10/1997, kèm theo Mặt bằng, quy 

hoạch địa giới giao đất số 58/UB-GĐ-NĐ ngày 13/10/1997. 

- Biên bản bàn giao đất cho Công ty ngày 18/11/1997. Diện tích đất được 

bàn giao là: 3.260.366 m2. 

- Các quyết định điều chỉnh, thu hồi đất đối với diện tích đất đã giao cho 

Công ty Mía đường Cao Bằng: 

Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về 

việc điều chỉnh ranh giới, diện tích giao đất xây dựng công trình: Vùng nguyên liệu 
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mía tại Lũng Mười và Ngườm Khoen, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng; 

Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND huyện Quảng 

Hòa, về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng dự án Chăn nuôi 

bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng; 

Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND huyện Quảng 

Hòa, về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng dự án Chăn nuôi 

bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng đối với Công ty Cổ phần Mía 

đường Cao Bằng, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. 

2. Diện tích đất đã bàn giao. 

- Ngày 18/11/1997, Nhà nước đã giao cho Công ty Mía đường Cao Bằng 

3.260.366 m2. Cụ thể như sau: 

Khu Lũng Tăng, Lũng Mười, Ngườm Khoen (QĐ số 1243/UB-QĐ-NĐ ngày 

12/10/1997): 1.741.100 m2. 

Khu Chà Lẩu (QĐ số 1231/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997): 665.570 m2; 

Khu Rằng Kheo (QĐ số 1232/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997): 490.100 m2; 

Khu Bản Mới (QĐ số 1233/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997): 140.400 m2; 

Khu An Mạ (QĐ số 1234/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997): 95.760 m2;  

Khu Pác Liêng - Lũng On (QĐ số 1230/UB-QĐ-NĐ ngày 19/02/1997): 

127.256 m2. 

- Trong các khu vực đất được giao nêu trên có xen kẽ diện tích đất nguyên 

canh của nhân dân trong vùng không thuộc diện tích giao cho Công ty. 

3. Diện tích đất đã giải phóng mặt bằng. 

Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng đã giải phóng mặt bằng, đã và đang 

quản lý, sử dụng là: 319.973,5 m2, cụ thể như sau: 

3.1. Khu Chà Lẩu, xã Đại Sơn (diện tích 69.034 m2). 

- Kết quả kiểm tra thực địa: Công ty đã giải phóng mặt bằng đất đai tại khu 

vực Chà Lẩu và quản lý, sử dụng đất đến nay. Tổng diện tích đất là: 69.034 m2 

(Gồm 03 thửa: Thửa số 123, tờ bản đồ số 6, diện tích 20.074 m2; thửa số 22, 70, tờ 

bản đồ số 113, diện tích là 39.340 m2 và 9.620 m2). Tại thời điểm kiểm tra diện 

tích đất trên đang trồng mía.  

- Công ty đã ký hợp đồng với 08 cá nhân để trồng mía. Trong đó 01 người là 

Công nhân trong Công ty còn lại là nhân dân địa phương. Các Hợp đồng được ký 

trong tháng 8/2021. Các cá nhân có trách nhiệm trồng mía trên đất do Công ty giao 

và được thu lợi toàn bộ sản phẩm làm ra, Công ty có trách nhiệm thu mua lại sản 

phẩm trên đất.   

3.2. Khu Rằng Kheo, xã Đại Sơn  (diện tích 54.569 m2). 
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Kết quả kiểm tra thực địa: Công ty đã giải phóng mặt bằng đất đai tại khu 

vực Rằng Kheo và quản lý, sử dụng đất đến nay. Tổng diện tích đất là: 54.569 m2 

(Gồm 03 thửa: Thửa số 9, tờ bản đồ số 21, diện tích 7.334 m2; thửa số 33, 25, tờ 

bản đồ số 19, diện tích là 16.438 m2 và 30.797 m2). Tại thời điểm kiểm tra diện 

tích đất trên đang trồng mía.  

3.3. Khu Ngườm Khoen, thị trấn Hòa Thuận (diện tích 25.827,9 m2). 

Kết quả kiểm tra thực địa: Công ty đã giải phóng mặt bằng đất đai tại khu 

vực Ngườm Khoen và quản lý, sử dụng đất đến nay. Tổng diện tích đất là: 

25.827,9 m2 (Gồm 03 thửa: Thửa số 47, tờ bản đồ số 56, diện tích 11.541,2m2; 

thửa số 113, 149, tờ bản đồ số 57, diện tích là 6.431,6m2 và 7.855,1m2). Tại thời 

điểm kiểm tra diện tích đất trên đang trồng mía. 

3.4. Khu Lũng Mười, thị trấn Hòa Thuận (diện tích 170.542.6 m2). 

a) Diện tích đất đã thu hồi để thực hiện dự án: Chăn nuôi bò sữa và chế 

biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng. 

Công ty đã giải phóng mặt bằng đất đai và quản lý, sử dụng đến thời điểm 

thu hồi. Tổng diện tích đất là: 145.395,1m2 (gồm 29 thửa thuộc các tờ bản đồ số 

58, 69, 70 và 81). UBND huyện Quảng Hòa đã thu hồi đất đối với diện tích đất 

trên theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND và Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 

17/7/2020.   

b) Ngoài các diện tích đất trên, trong quá trình tổng hợp báo cáo Đoàn thanh 

tra phát hiện 06 thửa đất (thửa số 44; 27; 9; 5; 12; 2 thuộc tờ bản đồ số 81), theo 

bản đồ địa chính năm 2013 thì tên người sử dụng đất là Công ty Cổ phần Mía 

đường Cao Bằng.  

Qua kiểm tra hồ sơ tài liệu, thông tin liên quan thì vị trí các thửa đất này nằm 

trong khu vực diện tích đất mà Nhà nước đã giao cho Công ty quản lý (Quyết định 

số 1243/UB-QĐ-NĐ ngày 12/10/1997, kèm theo Mặt bằng, quy hoạch địa giới 

giao đất số 58/UB-GĐ-NĐ ngày 13/10/1997). Nội dung cụ thể như sau: 

- Đối với thửa số 27, 5, 12, 2 (tổng diện tích 24.032.7m2=10.238,6 m2+ 

2.261,9 m2+ 6.997,1 m2+ 4.535,1 m2) do Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng 

quản lý, sử dụng.  

Năm 2019, Công ty cổ phần trang trại bò sữa và chế biến công nghệ cao tỉnh 

Cao Bằng dự kiến sử dụng diện tích đất trên để thực hiện dự án, Hội đồng bồi thường, 

HT và TĐC đã chi trả bồi thường về cây cối, hoa màu trên đất là 70% số tiền. 

Sau khi nhận tiền bồi thường, Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng không 

quản lý, sử dụng nữa. Các hộ dân thấy đất bỏ hoang nên đã canh tác trồng sắn, một 

hộ dân có liên hệ với Công ty trước khi sử dụng, một số thì không. Tại thời điểm 

kiểm tra (tháng 4/2022), trên đất được trồng sắn. 

- Đối với thửa số 44, diện tích 4.041,6 m2, do nhân dân địa phương quản lý, 

sử dụng từ trước đến nay, canh tác trồng dưa, mía... Công ty cổ phần Mía đường 
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Cao Bằng không quản lý, sử dụng diện tích đất này. Tại thời điểm kiểm tra (tháng 

4/2022), trên đất được trồng mía. 

- Đối với thửa số 9, diện tích 1.114,8 m2. Tại thời điểm kiểm tra (tháng 

4/2022), trên đất trồng cây keo, cây bạch đàn đường kính gốc trùng bình khoảng 

14cm, cây to nhất khoảng 25cm. Các cây trên do gia đình ông Đinh Văn Khiêm 

trồng từ năm 2012. 

+ Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng cho rằng: Trước đây Công ty có 

giao cho chị “Hằng Sứng” sử dụng trồng mía. Từ năn 2003 đến khoảng năm 2012, 

Công ty giao cho bà Nông Thị Nậu (cán bộ Công ty, hiện nay là Phó tổng giám 

đốc Công ty) sử dụng trồng mía, do diện tích đất này có nhiều đá, đất cằn cỗi, canh 

tác không hiệu quả nên Công ty không sử dụng nữa, đất bỏ hoang. 

Ông Nông Văn Khiêm có đất liền kề đến xin Công ty để trồng sắn, dưa hấu, 

sau đó trồng cây keo, bạch đàn. Việc ông Khiêm mượn đất chỉ nói với nhau mà 

không lập thành văn bản.  

+ Khi Tổ công tác trao đổi, làm việc, thì ông Khiêm có thừa nhận trước đây 

ông Khiêm có mượn đất của Công ty để canh tác. Trong quá trình làm việc với ông 

Khiêm thì bà Lương Thị Tươi (vợ của ông Khiêm) lại cho rằng diện tích đất trên là 

của gia đình, không phải đất của Công ty. Gia đình bà Tươi đã trồng dưa hấu từ 

năm 1997-1998, sau đó trồng mía, đến năm 2012 trồng cây keo, bạch đàn; ông 

Khiêm là người nơi khác đến làm dể từ năm 2004, không phải là người địa phương 

nên không biết về nguồn gốc đất. Sau khi vợ ông Khiêm có ý kiến như vậy thì ông 

Khiêm lại thay đổi ý kiến, không thừa nhận việc mượn đất với Công ty. Gia đình 

ông Khiêm không có giấy tờ về đất đai. 

4. Việc thực hiện nội dung quyết định giao đất của UBND tỉnh. 

4.1. Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đã nhận bàn giao 3.260.366 m2 

đất ngoài thực địa để giải phóng mặt bằng thực hiện Công trình Vùng nguyên liệu 

mía Công ty Mía đường Cao Bằng, nhưng chỉ giải phóng mặt bằng được 

319.973,5m2, theo Công ty do thiếu kinh phí thực hiện.  

Công ty không lập thủ tục giao lại tỉnh đối với phần diện tích đất mà Công ty 

không giải phóng mặt bằng được theo nội dung quyết định giao đất của UBND 

tỉnh “- Công ty mía đường Cao Bằng có trách nhiệm … Đền bù hoa màu, đền bù di 

chuyển mồ mả, nhà cửa và các công trình khác (nếu có) nằm trên diện tích đất đai 

được sử dụng theo chế độ chính sách thể lệ Nhà nước quy định… Khi không có 

nhu cầu sử dụng về đất đai nữa thì làm thủ tục giao lại tỉnh. 

- Sáu tháng sau khi được quyết định dùng đất mà không dùng để xây dựng 

phải được thu hồi …” 

4.2. Công ty đã không trực tiếp sử dụng toàn bộ diện tích đất Công trình 

vùng nguyên liệu để trồng mía mà lại giao cho một số hộ dân sử dụng trồng mía là 
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không đúng như nội dung quyết định giao đất của UBND tỉnh “a) Cơ quan Công ty 

Mía đường Cao Bằng có trách nhiệm và được phép: 

Sử dụng diện tích đất đai trong mặt bằng quy hoạch nói ở Điều 1 Quyết định 

này để xây dựng công trình: Vùng nguyên liệu mía”. 

5. Việc chấp hành pháp luật về đất đai. 

5.1. Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng chưa đăng ký kê khai đất đai, 

chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận. 

5.2. Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng chưa có hợp đồng thuê đất; chưa 

thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với diện tích đất mà Công ty đã và đang 

quản lý, sử dụng để trồng mía. 

6. Ý kiến của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng. 

6.1. Công ty đề nghị UBND tỉnh hủy bỏ 04 quyết định giao đất: 

- Quyết định số 1230/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997;  

- Quyết định số 1233/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997;  

- Quyết định số 1234/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997; 

- Quyết định số 207/UB-QĐ-NĐ ngày 19/02/1997. 

Lý do: Công ty không thực hiện được các nội dung trong quyết định giao đất 

(không có kinh phí giải phóng mặt bằng, chưa nhận bàn giao đất trên thực địa). 

6.2. Công ty đề nghị trả lại đất đối với thửa số 27, số 5, số 12, số 2 và số 9 

thuộc tờ bản đồ số 81, bản đồ địa chính thị trấn Hòa Thuận năm 2013. 

III. Nhận xét và kết luận. 

1. Thửa đất số 44 (diện tích 4.041,6 m2, thuộc tờ bản đồ số 81, Bản đồ địa 

chính thị trấn Hòa Thuận năm 2013) do nhân dân địa phương trực tiếp quản lý, sử 

dụng, Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng không quản lý, sử dụng. 

Thửa đất này là đất nguyên canh của nhân dân địa phương, nằm xen kẽ trong 

diện tích đất giao cho Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng quản lý. Tại biên bản 

bàn giao đất cho Công ty ngày 18/11/1997 cũng khẳng định “Trong các khu vực 

đất được giao nêu trên có xen kẽ diện tích đất nguyên canh của nhân dân trong 

vùng không thuộc diện tích giao cho Công ty”. 

2. Thửa đất số 27, 5, 12, 2 thuộc tờ bản đồ số 81, Bản đồ địa chính thị trấn 

Hòa Thuận năm 2013, đã được Nhà nước chi trả bồi thường hoa mầu là 70% tổng 

số tiền. Nhà nước chưa có quyết định thu hồi, trách nhiệm quản lý đất đai vẫn 

thuộc Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.  

3. Những việc đã làm được. 
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Công ty đã nhận bàn giao đất ngoài thực địa, đã giải phóng mặt bằng đưa đất 

vào sử dụng thực tế được 319.973,5 m2. Công ty đã sử dụng đất để trồng mía. Việc 

sử dụng đất là đúng mục đích được giao.  

4. Những tồn tại thiếu sót. 

4.1. Trong quá trình thực hiện Dự án, Công ty thiếu kinh phí thực hiện đền 

bù, giải phóng mặt bằng. 

4.2. Công ty giao đất cho nhân dân sử dụng là không đúng với nội dung 

quyết định giao đất của UBND tỉnh. 

4.3. Đối với diện tích được giao mà Công ty không giải phóng mặt bằng 

được nhưng lại không báo cáo, không làm thủ tục trả lại đất cho UBND tỉnh, việc 

này đã gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn (khó 

khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất ở địa phương). 

Công ty đã thực hiện không đúng nội dung quyết định giao đất cho Công ty, cụ 

thể: (…Khi không có nhu cầu sử dụng về đất đai nữa thì làm thủ tục giao lại tỉnh. 

- Sáu tháng sau khi được quyết định dùng đất mà không dùng để xây dựng 

phải được thu hồi …).   

4.4. Thửa đất số 9 (diện tích 1.114,8 m2, thuộc tờ Bản đồ số 81, Bản đồ địa 

chính thị trấn Hòa Thuận năm 2013), Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng trồng 

mía được một thời gian sau đó không sử dụng nữa nhưng không làm thủ tục trả lại 

đất cho Nhà nước mà lại cho người khác mượn sử dụng là không đúng nội dung 

quyết định giao đất của UBND tỉnh “Khi không có nhu cầu sử dụng về đất đai nữa 

thì làm thủ tục giao lại tỉnh”. 

4.5. Công ty không đăng ký kê khai đất đai đối với diện tích đất được giao. 

Theo quy định thì Công ty phải đăng ký đất đai, cụ thể như sau: 

- Tại Điều 33 ,  Luật Đất đai năm 1993  quy định: “1- Khi được cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho phép thay đổi mục đích sử dụng đất 

hoặc đang sử dụng đất mà chưa đăng ký thì người sử dụng đất phải đăng ký tại cơ 

quan Nhà nước quy định tại khoản 2 Điều này. 

Người đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn nào thì phải đăng ký tại xã, 

phường, thị trấn đó. 

2- Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập và quản lý sổ địa chính, đăng 

ký vào sổ địa chính đất chưa sử dụng và sự biến động về việc sử dụng đất”. 

- Tại  Khoản 1, Điều 46, Luật Đất đai năm 2003 có quy định: “Việc đăng 

ký quyền sử dụng đất được thực hiện tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

trong các trường hợp sau đây: 

1. Người đang sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” 

- Tại  Khoản 2, Điều 107, Luật Đất đai năm 2003 có quy định: “Người sử 

dụng đất có các nghĩa vụ chung sau đây: 
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2. Đăng ký quyền sử dụng đất, ...” 

- Tại  Khoản 1, 2, và 3 Điều 95, Luật Đất đai năm 2013 có quy định: “1. 

Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để 

quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện 

theo yêu cầu của chủ sở hữu. 

2. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần 

đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ 

quan quản lý đất đai, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có 

giá trị pháp lý như nhau. 

3. Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây: 

a) Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng; 

b) Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký…” 

- Tại Khoản 2, Điều 170, Luật Đất đai năm 2013 có quy định: “Điều 170. 

Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất 

… 2. Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; …” 

* Căn cứ các quy định trên, việc Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng 

không đăng ký kê khai đất đai đối với diện tích đất được giao là trái pháp luật.  

Tại Điểm b, Khoản 1; Khoản 3 và Khoản 4, Điều 17, Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai, quy định: 

“1. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định 

tại điểm b khoản 3 Điều 95 của Luật đất đai tại khu vực nông thôn thì hình thức và 

mức xử phạt như sau:… 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 

tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký 

đất đai lần đầu”. 

“3. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng 

ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối 

với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký 

đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng 

ký đất đai theo quy định”. 

* Căn cứ quy định trên, việc Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng không 

thực hiện đăng ký đất đai lần đầu là vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, 

theo quy định thì bị xử phạt, buộc phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định. 



9 

4.6. Công ty được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất từ năm 

1997, đến nay vẫn chưa có quyết định cho thuê đất; chưa có hợp đồng thuê đất;  

chưa nộp tiền thuê đất. 

- Tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 56, Luật Đất đai năm 2013 có quy định: “1. 

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần 

cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây: 

… đ) Tổ chức kinh tế, … sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất 

nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp …” 

- Tại Khoản 2, Điều 60, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “2. Tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc trường hợp thuê 

đất theo quy định của Luật này đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng 

đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất kể từ 

ngày Luật này có hiệu lực thi hành và nộp tiền thuê đất”. 

- Tại Khoản 3, Điều 170, Luật Đất đai năm 2013 có quy định: “Điều 170. 

Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất 

… 3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật”. 

Đối chiếu với các quy định trên thì Công ty phải chuyển sang thuê đất và 

nộp tiền thuê đất kể từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành (kể từ 

ngày 01/7/2014).  

5. Diện tích đất, giai đoạn tính truy thu tiền thuê đất (diện tích đất cụ thể 

đang quản lý sử dụng và diện tích đất Nhà nước đã thu hồi) 

Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng chưa có hợp đồng thuê đất với Nhà 

nước nhưng Nhà nước đã giao đất cho Công ty, Công ty đã nhận và sử dụng sử đất 

được giao. Theo Khoản 2, Điều 60, Luật Đất đai năm 2013 thì Công ty phải nộp 

tiền thuê đất kể từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành (kể từ ngày 

01/7/2014). Tổng diện tích đất phải truy nộp tiền thuê đất là: 318.858,7 m2, cụ thể 

như sau:  

5.1. Đối với diện tích đất đã thu hồi theo Quyết định số 1271/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2020 của UBND huyện Quảng Uyên về việc thu hồi đất để thực hiện 

Dự án: Giải phóng mặt bằng dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công 

nghệ cao tỉnh Cao Bằng đối với Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, thị 

trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng: 

- Diện tích đất thu hồi là 145.395,1m2.  

- Giai đoạn tính tiền thuê đất kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 17/7/2020 (từ 

thời điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến thời điểm thu hồi đất). 

5.2. Đối với diện tích đất mà Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng 

đang quản lý và sử dụng: 
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5.2.1. Giai đoạn tính tiền thuê đất kể từ ngày 01/7/2014 đến nay (từ thời 

điểm Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay). 

5.2.2. Các vị trí, diện tích đất cụ thể: 

a) Diện tích đất tại khu vực Chà Lẩu - xã Đại Sơn (được giao theo quyết 

định số 1231/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997) 

Tổng diện tích đất là: 69.034 m2 (thửa số 123, tờ bản đồ số 6, diện tích 

20.074 m2; thửa số 22, 70, tờ bản đồ số 113, diện tích là 39.340 m2 và 9.620 m2). 

b) Diện tích đất tại khu vực Rằng Kheo xã Đại Sơn (được giao theo Quyết 

định số 1232/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997) 

Tổng diện tích đất là: 54.569 m2 (thửa số 9, tờ bản đồ số 21, diện tích 7.334 

m2; thửa số 33, 25, tờ bản đồ số 19, diện tích là 16.438 m2 và 30.797 m2).  

c) Diện tích đất tại khu vực Ngườm Khoen, thị trấn Hòa Thuận (được giao 

theo Quyết định số 1243/UB-QĐ-NĐ ngày 12/10/1997) 

Tổng diện tích là: 25.827,9 m2 (thửa số 47, tờ bản đồ số 56, diện tích 

11.541,2m2; thửa số 113, 149, tờ bản đồ số 57, diện tích là 6.431,6m2 và 

7.855,1m2). 

d) Diện tích đất tại khu vực gần dự án: Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa 

công nghệ cao tỉnh Cao Bằng  

Tổng diện tích là: 24.032,7 m2 (Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 81, gồm: 

Thửa 27, diện tích 10.238,6 m2; thửa số 5, diện tích 2.261,9 m2; thửa số 12, diện 

tích 6.997,1 m2; thửa số 2, diện tích 4.535,1 m2). 

Thửa đất số 9 (diện tích 1.114,8 m2, thuộc tờ Bản đồ số 81, Bản đồ địa chính 

thị trấn Hòa Thuận năm 2013), do đất cằn cỗi, Công ty đã không sử dụng trồng 

mía từ năm 2012 nên không xem xét đưa vào tính tiền thuê đất. 

6. Việc xác định số tiền sử dụng đất phải nộp. 

- Tại Khoản 1, 2, 3, Điều 17, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định: “1. Cơ quan tài chính: 

a) Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hệ số điều 

chỉnh giá đất theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

b) Chủ trì xác định các khoản được trừ vào số tiền sử dụng đất phải nộp. 

c) Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất tại địa phương, 

có trách nhiệm tổ chức thẩm định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất trên cơ 

sở đề xuất của cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp quy định tại 

Điểm b Khoản 3 Điều 3 Nghị định này để báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất tại 

địa phương xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký đất đai: 
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Xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất, thời điểm 

bàn giao đất thực tế (đối với trường hợp được giao đất trước ngày Luật Đất đai 

2013 có hiệu lực thi hành) làm cơ sở để cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất 

phải nộp. 

3. Cơ quan thuế: 

a) Xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được miễn 

hoặc giảm theo quy định tại Nghị định này và thông báo cho người sử dụng đất 

đúng thời hạn. 

b) Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp thắc mắc, giải quyết khiếu nại về 

thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”. 

- Đối chiếu với quy định trên thì Sở Tài nguyên và Môi trường không phải là 

cơ quan có chức năng xác định cụ thể số tiền sử dụng đất phải nộp mà cơ quan 

thực hiện việc này là Sở Tài chính và Cục thế tỉnh Cao Bằng. 

7. Các kiến nghị của Công ty. 

7.1. Việc Công ty đề nghị UBND tỉnh hủy bỏ 04 quyết định giao đất (Quyết 

định số 1230, Quyết định số 1233, Quyết định số 1234/UB-QĐ-NĐ ngày 

10/10/1997 và Quyết định số 207/UB-QĐ-NĐ ngày 19/02/1997) là phù hợp với 

quy định pháp luật về đất đai. Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra (năm 2021) Công 

ty mới có kiến nghị hủy bỏ quyết định giao đất là chậm, việc này đã gây khó khăn 

cho công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn. 

7.2. Việc Công ty đề nghị trả lại quyền sử dụng đất đối với các thửa đất ( 

thửa số 27, 5, 12, 2, 9) thuộc tờ bản đồ số 81 là phù hợp với Luật Đất đai. Tuy 

nhiên Công ty chưa có văn bản cụ thể theo quy định gửi cơ quan chức năng.  

IV. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN. 

Ngày 21/6/2022, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã xử phạt 

vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng về hành vi 

Không đăng ký kê khai đất đai đối với diện tích đất được Nhà nước giao, mức phạt 

là 6.000.000đ (Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 21/6/2022), ngày 23/6/2022, 

Đơn vị đã nộp tiền phạt. 

V. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ. 

1. Yêu cầu Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng. 

1.1. Chấm dứt ngay việc cho người khác sử dụng đất đối với diện tích mà 

UBND tỉnh đã giao để trồng mía; 

1.2. Đăng ký đất đai, lập thủ tục thuê đất đối với phần diện tích thực tế Công 

ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đang quản lý trồng mía theo đúng quy định. 

1.3. Nộp tiền thuê đất theo quy định. 
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1.4. Ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng hủy bỏ các quyết định 

tạm giao và giao đất sau: Quyết định số 207/UB-QĐ-NĐ ngày 19/02/1997; Quyết 

định số 1230/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997; Quyết định số 1233/UB-QĐ-NĐ ngày 

10/10/1997; Quyết định số 1234/UB-QĐ-NĐ ngày 10/10/1997. 

1.5. Lập hồ sơ trả lại đất đối với diện tích đất mà Công ty không còn nhu cầu 

sử dụng. 

2. Đối với diện tích 318.858,7 m2 đất mà Công ty cổ phần Mía đường Cao 

Bằng đã và đang quản lý, sử dụng trồng mía: Kiến nghị UBND tỉnh xem xét giao 

nhiệm vụ như sau:  

+ Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin địa chính có liên quan 

theo quy định cho Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan. 

+ Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xem xét, nghiên cứu, 

tham mưu xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được miễn 

giảm (nếu có) và tổ chức truy thu theo quy định (nếu có). 

3. Yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Phòng quản lý Đất đai đôn đốc, 

hướng dẫn Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng thực hiện việc đăng ký đất đai; 

lập thủ tục thuê đất; trả lại đất theo quy định. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong 

việc đôn đốc, hướng dẫn Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng thực hiện việc 

chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất 

theo quy định tại Điều 60, Luật Đất đai năm 2013 đối với diện tích đất Công trình 

Vùng nguyên liệu mía Công ty Mía đường Cao Bằng. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh 

vực đất đai đối với công trình Vùng nguyên liệu mía Công ty Mía đường Cao Bằng./. 
 

 Nơi nhận:                                                                                      
- UBND tỉnh;  

- C.ty CP Mía đường Cao Bằng ; 
- Thanh tra tỉnh Cao Bằng; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- UBND huyện Quảng Hòa; 

- UBND thị trấn Hòa Thuận; 

- UBND xã Đại Sơn; 

- Phòng quản lý Đất đai;  

- Văn phòng Đăng ký đất đai; 

- Trung tâm QT&DL (để đăng tin); 

- Lưu: VT, HS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Chu Đức Quang 
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