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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 THANH TRA 
Về việc chấp hành pháp luật về đất đai  

đối với Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh 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 việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Ngân hàng NN&PTNT 

Việt Nam Chi nhánh Bắc Kạn. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 20/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 

- Tên tổ chức: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

(Agribank) Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn. 

- Người đại diện: Đỗ Đăng Hùng, chức vụ: Giám đốc. 

- Địa chỉ: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

- Số điện thoại: 02093870560. 

- Quyết định thành lập số 515/QĐ-NHNo-02 ngày 16/12/1996 của Tổng giám 

đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. 

- Năm bắt đầu hoạt động: Tháng 01 năm 1997. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc 

Kạn (viết tắt là NHNN&PTNT) được UBND tỉnh Bắc Kạn giao, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất 03 khu đất tại thành phố Bắc Kạn, cụ thể: 

1. Khu đất xây dựng trụ sở làm việc NH NN&PTNT. 

1.1. Nguồn gốc và quá trình sử dụng: Khu đất thuộc thửa số 15, tờ bản đồ số 5, bản 

đồ địa chính phường Phùng Chí Kiên đo đạc năm 2012 (bản đồ trích đo địa chính số 

36/VPĐK do VPĐK đất đai xác nhận ngày 09/5/2013) tại tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn; khu đất có nguồn gốc được UBND tỉnh Bắc Kạn giao đất tại Quyết 

định số 753/QĐ-UBND ngày 23/12/1997, diện tích 1.600m
2
; sau đó, được UBND tỉnh phê 

duyệt cấp Giấy chứng nhận tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 21/5/2013, diện tích 

1.978,5m
2
; đơn vị đã thuê đất tại Hợp đồng số 54/HĐTĐ-STNMT ngày 29/8/2013 với Sở 

Tài nguyên và Môi trường và đã được cấp Giấy CNQSD đất số sêri BG 119189 ngày 

29/8/2013 (mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, thời hạn sử dụng: Đến ngày 
25/12/2047, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm). 

1.2. Hiện trạng sử dụng đất:  Tại thời điểm thanh tra, trên khu đất có các 

hạng mục: 
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- Nhà làm việc 1, cấp hạng III, số tầng 02, hiện trạng sử dụng làm nhà làm 

việc Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn: Diện tích xây dựng: 281 m
2
; diện tích sàn 

sử dụng nhà: 562m
2
. 

- Nhà làm việc 2, cấp hạng III, số tầng  04, hiện trạng sử dụng làm nhà làm 

việc Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn: Diện tích xây dựng: 214 m
2
; diện tích sàn 

sử dụng nhà: 856m
2
. 

- Nhà phụ trợ, cấp hạng III,  số tầng 05, hiện trạng sử dụng làm nhà công vụ 

Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn: Diện tích xây dựng : 306 m
2
; diện tích sàn sử 

dụng nhà: 1.397m
2
. 

- 01 Sân tennis kết hợp làm sân để xe xây dựng năm 2008 (cos mặt sân cao 

hơn so với đường ĐT257 là 2,1m), diện tích khoảng 684m
2
. Trong đó có khoảng 

54m
2
 đơn vị đã chuyển dịch mốc giới ra ngoài chỉ giới được giao theo Quyết định 

số 748/QĐ-UBND ngày 21/5/2013. 

- Diện tích còn lại đơn vị sử dụng xây dựng các hạng mục phụ trợ như: Sân, 

hàng rào, nhà để xe, trạm biến áp, nhà để máy phát, nhà bảo vệ, ATM…; ngoài ra, 

đơn vị xây dựng hàng rào ra ngoài chỉ giới được giao (được UBND tỉnh phê duyệt 

cấp Giấy chứng nhận tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 21/5/2013) tại phía 

Nam khu đất, diện tích khoảng 15m
2
. 

Việc NHNN&PTNT sử dụng đất sử dụng đất từ trước đến nay, chưa được 

UBND thành phố, UBND phường Phùng Chí Kiên kiểm tra, ngăn chặn hoặc kiến 

nghị, xử lý vi phạm. 

2. Khu đất tại Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. 

2.1. Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất: Khu đất thuộc thửa số 01, lô đất số 

10, khu dân cư đô thị phía Nam, diện tích 2.776,4m
2
, có nguồn gốc NHNN&PTNT 

trúng đấu giá quyền sử dụng đất, được UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá 

quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 21/12/2016, đơn vị đã 

ký Hợp đồng thuê đất số 02/HĐTĐ ngày 18/01/2017 với Sở Tài nguyên và Môi 

trường và đã được cấp Giấy CNQSD đất số sê ri CE 758516 ngày 23/01/2017 (mục 

đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng: Đến ngày 21/12/2066, 

nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm). 

2.2. Về hiện trạng sử dụng đất: Tại thời điểm thanh tra, trên đất không có tài sản, 

vật kiến trúc, cây cối hoa màu; khu đất có mốc ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp. 

Theo báo cáo của NHNN&PTNN hiện nay đơn vị đang lập dự án đầu tư xây dựng trụ 

sở làm việc tại khu đất trên, dự kiến xây dựng Trụ sở làm việc trong năm 2019. 

3. Khu đất Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Minh Khai. 

3.1. Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất: Khu đất thuộc thửa số 88, tờ bản 

đồ số 15, bản đồ địa chính Phường Nguyễn Thị Minh Khai đo đạc năm 2012, địa 

chỉ: Tổ 9A, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, có nguồn gốc NH 

NN&PTNT nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đô thị với hộ ông Hà Sỹ Ích 

và được UBND tỉnh Bắc Kạn cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết 

định số 1996/QĐ-UBND ngày 23/9/2010, diện tích: 368m
2
, mục đích sử dụng: Đất 

cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng: Lâu dài. 
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3.2. Về hiện trạng sử dụng đất: Tại thời điểm kiểm tra, khu đất có ranh giới 

rõ ràng, không có tranh chấp; trên đất có 01 nhà làm việc (03 tầng khung bê tông 

cốt thép chịu lực, sàn mái bằng bê tông cốt thép tường xây gạch chỉ, có diện tích 
xây dựng là 185m

2
, tổng diện tích sàn sử dụng nhà : 515m2); có 59,6m

2
 đất (phía 

sau nhà, giáp ruộng của các hộ dân) để trống không sử dụng.  

 4. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai: Hằng năm, đơn vị đã thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (tiền thuê đất hàng năm đối với các khu đất tại thành 

phố Bắc Kạn). 

III. KẾT LUẬN: 

1. Đối với khu đất xây dựng trụ sở làm việc NHNN&PTNT  

- Khu đất có ranh giới rõ ràng, quá trình sử dụng không có tranh chấp với các 

chủ sử dụng đất liền kề; đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà 

nước (nộp tiền thuê đất hàng năm theo quy định). 

- Việc chấp hành pháp luật đất đai: NHNN&PTNT đã có hành vi lấn đất, di 

chuyển, làm sai lệch mốc chỉ giới sử dụng đất được giao tại 02 vị trí:  

Vị trí thứ nhất: Khi xây dựng sân tenis lấn 54m
2
 (chiều dài khoảng 36m

2
, 

chiều rộng khoảng 1,5m) vào đất hành lang đường ĐT 257 để xây dựng kè đá.  

Vị trí thứ hai: Xây dựng hàng rào ra ngoài chỉ giới được giao diện tích khoảng 

15m
2 
 tại phía Nam khu đất (đất hành lang đường lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn). 

Các vi phạm nêu trên đã xảy ra từ năm 2007 đến nay chưa chấm dứt là hành 

vi bị nghiêm cấm theo Điều 15, Luật Đất đai năm 2003, nay là Khoản 1, 3, Điều 12 

Luật Đất đai 2013 và không thực hiện đúng nghĩa vụ chung của người sử dụng đất 

theo Điều 107 Luật Đất đai năm 2003, nay là Điều 170, Luật Đất đai 2013.  

Theo quy định tại Khoản 4 Điều Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 

10/11/2014 của Chính phủ thì việc xử lý, hình thức và mức xử phạt đối với hành vi 

lấn, chiếm đất hành lang an toàn giao thông thực hiện theo quy định tại Nghị định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; căn cứ Điều 

157 Luật Đất đai 2013, Khoản 3 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 56 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì thẩm quyền xử lý 

vi phạm thuộc Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn. 

2. Đối với khu đất tại Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. 

- Khu đất có ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp với các chủ sử dụng đất 

liền kề; đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước (nộp tiền thuê 

đất hàng năm theo quy định). 

- Việc chấp hành pháp luật đất đai: Đơn vị đã được UBND tỉnh công nhận kết 

quả trúng đấu giá tại Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 21/12/2016, giao cho 

đơn vị thuê đất sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (xây dựng mới trụ 

sở làm việc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn), đến nay là 21 

tháng chưa đưa đất vào sử dụng, chưa thực hiện theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, 

Điều 64, Luật Đất đai 2013“ i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự 

án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử 
dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn 
giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử 

dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước 
khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian 
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chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà 

chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi 

thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng”. 
3. Đối với khu đất Trụ sở làm việc Phòng giao dịch Minh Khai. 

Khu đất có ranh giới rõ ràng, không có tranh chấp với các chủ sử dụng đất 

liền kề; đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước (nộp tiền thuê 

đất hàng năm theo quy định). 

 4. Trách nhiệm của chính quyền địa phương:  

Theo quy định tại Điều 208 Luật Đất đai năm 2013, UBND thành phố Bắc Kạn, 

UBND phường Phùng Chí Kiên, tại khu đất do NHNN&PTNT quản lý sử dụng làm trụ 

sở, chưa tổ chức kiểm tra, ngăn chặn hoặc kiến nghị, xử lý vi phạm, để xảy ra hành vi 

vi phạm, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và xử lý theo quy định. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ: 

1. Đề nghị NHNN&PTNT thực hiện đúng nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy 

định tại Điều 170 Luật Đất đai 2013; sớm đưa khu đất tại Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, 

thành phố Bắc Kạn vào sử dụng, nếu quá thời hạn 24 tháng tính từ ngày nhận bàn giao 

đất trên thực địa, không đưa đất vào sử dụng sẽ xem xét, xử lý vi phạm theo quy định. 

2. Kiến nghị: 

2.1. Chuyển UBND thành phố Bắc Kạn xem xét, xử lý hành vi lấn, chiếm đất 

hành lang an toàn giao thông của NHNN&PTNT tại khu đất xây dựng trụ sở làm 

việc NHNN&PTNT thuộc tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn (vị 
trí thứ nhất: Xây dựng sân tenis lấn 54m

2
 (chiều dài khoảng 36m

2
, chiều rộng 

khoảng 1,5m) vào đất hành lang đường ĐT 257 đã xây dựng kè đá; vị trí thứ hai: 
Xây dựng hàng rào ra ngoài chỉ giới được giao diện tích khoảng 15m

2 
 đất hành 

lang đường lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn) theo quy định của pháp luật. 

2.2. Đề nghị UBND thành phố Bắc Kạn, UBND phường Phùng Chí Kiên rút 

kinh nghiệm trong việc quản lý nhà nước về đất đai, để xảy ra việc NHNN&PTNT 

vi phạm pháp luật đất đai tại khu đất trên. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, 

có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong công tác quản lý nhà 

nước về đất đai tại địa phương./. 

 

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 P. Nguyễn Thị Minh Khai; 

- UBND P. Phùng Chí Kiên; 

- Lãnh đạo Sở; 

Gửi bản giấy: 

- NHNN&PTNTVN chi nhánh Bắc Kạn; 

- Lưu HS, TTr (K3b). 

GIÁM ĐỐC 
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