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UBND TỈNH BẮC KẠN  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  

Số:          /KL-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng       năm 2019 

 

KẾT LUẬN THÀNH TRA 

Về việc chấp hành pháp luật về đất đai  

đối với Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn 

 

Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-STNMT ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra chấp hành pháp luật về đất đai đối 

với một số tổ chức trên địa bàn huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Mới và thành phố Bắc 

Kạn, từ ngày 03/9/2018 đến ngày 02/11/2018. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 

tại Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn.  

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 25/BC-ĐTTr ngày 29/01/2019 của Trưởng 

đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.  

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG:  

Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kạn (trước đây là Thông 

tấn xã Việt Nam - Phân xã Bắc Kạn) được thành lập theo Quyết định số 41/QĐTC 

ngày 25/01/1997 của Thông tấn xã Việt Nam. Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hà, 

chức danh: Trưởng Cơ quan thường trú. 

Địa chỉ liên hệ: Tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH: 

1. Về nguồn gốc sử dụng đất 

Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kạn được UBND tỉnh 

Bắc Kạn giao đất năm 1998 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang seri số BG 119993, số vào sổ CT 

02339 ngày 17/3/2014, diện tích 800m
2
, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất 

không thu tiền sử dụng đất; mục đích sử dụng: Đất cơ sở văn hóa (trụ sở Phân xã 

Bắc Kạn); địa chỉ thửa đất: Thửa số 68, tờ bản đồ số 14 Bản đồ địa chính phường 

Đức Xuân đo đạc năm 2012, thuộc tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn. 

2. Về tình hình quản lý, sử dụng đất và chấp hành pháp luật đất đai 

Sau khi được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam 

tại Bắc Kạn đã đưa đất vào xây dựng trụ sở; khu đất có ranh giới, mốc giới rõ ràng, 

không có tranh chấp với các chủ sử dụng đất liền kề, sử dụng đất đúng mục đích 

được giao. Hiện tại đơn vị chưa đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất. 

3. Về hiện trạng sử dụng đất 

Tại thời điểm kiểm tra ngày 05/9/2018: Trong khuôn viên khu đất Cơ quan 

thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kạn đang quản lý, sử dụng đã xây dựng 
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các công trình gồm: 01 nhà 02 tầng xây kiên cố làm nhà văn phòng, diện tích 

150m
2
; 01 nhà để xe diện tích 65m

2
; 01 nhà kho, diện tích 30m

2
; 01 phòng bảo vệ 

giáp đường Hùng Vương (nhà tạm lợp mái tôn) xây dựng đầu năm 2018, diện tích 

30m
2
; xung quanh khu đất đã xây dựng tường bao.  

4. Về quy hoạch sử dụng đất 

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bắc Kạn đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 thì vị trí xây dựng 

trụ sở Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kạn được quy hoạch là 

đất trụ sở cơ quan. Theo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố 

Bắc Kạn thì vị trí xây dựng trụ sở Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại 

Bắc Kạn được quy hoạch là đất xây dựng cơ sở văn hóa. 

III. KẾT LUẬN: 

 Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kạn sử dụng đất đúng 

ranh giới, mốc giới, sử dụng đúng mục đích được giao, không có tranh chấp với 

các chủ sử dụng đất liền kề, thực hiện đúng nghĩa vụ của người sử dụng đất theo 

quy định tại Điều 170 Luật Đất đai 2013.  

IV. KIẾN NGHỊ:  

Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kạn tiếp tục thực hiện 

đúng các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 166, 

Điều 170 Luật Đất đai năm 2013./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Tỉnh ủy Bắc Kạn; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Công thương; 

- UBND TP Bắc Kạn; 

- UBND phường Đức Xuân; 

- Lãnh đạo Sở; 

Gửi bản giấy: 

- TTX Việt Nam tại Bắc Kạn  

- Lưu HS, TTr (K3b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 

 

 

 


		kynv.nr@backan.gov.vn
	2019-04-11T20:48:18+0700


		2019-04-12T09:27:52+0700


		2019-04-12T09:31:51+0700


		2019-04-12T09:33:45+0700




