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KẾT LUẬN THANH TRA  

Kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất 

Cửa hàng lương thực, thực phẩm tại phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên 

 

Thực hiện Quyết định số 763/QĐ-STNMT ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất 

Cửa hàng lương thực, thực phẩm tại phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên của 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang. 

Xét Báo cáo số 06/BC-ĐTT ngày 21 tháng 10 năm 2012 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 Kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (gọi tắt 

là Công ty) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Công ty Xuất nhập 

khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang, được thành lập theo Quyết định số 

69/QĐ-UB ngày 29/01/1996 của UBND tỉnh An Giang, ngành nghê kinh doanh: 

Chuyên sản xuất, kinh doanh gạo, nông sản, thực phẩm tươi, thực phẩm chế 

biến, sản phẩm chăn nuôi, thức ăn gia súc gia cầm và thủy sản, thuốc thú y, 

nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, kinh doanh địa ốc, kinh doanh vật liệu xây dựng, 

khai thác chế biến lâm sản, kinh doanh đồ gỗ gia dụng, hàng bách hóa tổng hợp, 

hàng điện máy, hàng tiêu dùng, phân bón, giống gia súc và thủy sản, dịch vụ giết 

mổ gia súc gia cầm tập trung, dịch vụ khai báo hải quan, giao nhận hàng hóa 

XNK… Đến năm 2011, Công ty đã hoàn thành việc cổ phần hóa. 

Công ty có trụ sở tại số 2045 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, 

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/4/2011, cấp thay đổi 

lần thứ 09 ngày 28/4/2021, vốn điều lệ 350 tỷ. Công ty hiện đang quản lý khu 

đất Cửa hàng lương thực, thực phẩm, tại phường Mỹ Long, thành phố Long 

Xuyên. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

1. Về điều kiện pháp lý sử dụng đất 

Nguồn gốc sử dụng đất: Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê 110 

m2 thuộc thửa số 38, tờ bản đồ số 12, địa chỉ thửa đất số 109 đường Nguyễn Huệ 

B phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên để làm Cửa hàng lương thực, thực 

phẩm và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BK065326, 

số vào sổ CT05565, ngày 07/12/2012, mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất 

kinh doanh, thời hạn sử dụng đất đến ngày 29/6/2054, hình thức sử dụng là Nhà 

nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. 
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Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất: 

- Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 29/6/2004 của UBND tỉnh An 

Giang về việc cho Công ty XNK Nông sản thực phẩm An Giang thuê đất; 

- Hợp đồng thuê đất số 16 HĐ/TĐ.TC ngày 16/9/2004 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, thời hạn thuê đất từ ngày 29/6/2004 đến ngày 29/6/2054, 

giá tiền thuê đất: 136.080 đồng/m2/năm; 

- Hợp đồng thuê đất số 16/HĐ.TĐ ngày 20/3/2012, thời hạn thuê đất từ 

ngày 29/6/2004 đến ngày 29/6/2054, giá tiền thuê đất: 504.000 đồng/m2/năm; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BK065326, số vào sổ 

CT05565 ngày 07/12/2012. 

Hiện trạng khu đất: Cửa hàng được xây dựng 02 tầng (khung, sàn, mái bê 

tông cốt thép, vách gạch), diện tích xây dựng 108,5 m2, diện tích sàn 251,9 m2, 

đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình; ranh giới sử dụng đúng 

theo hồ sơ cho thuê đất, sử dụng ổn định không có tranh chấp. 

2. Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai 

Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế (kể cả tiền thuê đất) đến năm 2020 

đối với khu đất của Cửa hàng lương thực, thực phẩm có diện tích 110 m2. Riêng 

năm 2021, theo Thông báo số 1574/TB-CT ngày 04/05/2021 của Cục Thuế tỉnh 

An Giang, tiền thuê đất công ty phải nộp cho khu đất của Cửa hàng lương thực, 

thực phẩm là 47.520.000 đồng. Tuy nhiên, Công ty đã xin gia hạn nộp theo Nghị 

định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về việc gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, 

thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2021, thời gian xin gia hạn nộp 

đến 30/11/2021 (Theo Thông báo số 0525152956607/2021/TB-TĐT ngày 

25/5/2021 của Tổng Cục Thuế về tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử). 

3. Tình hình chấp hành pháp luật trong sử dụng đất 

Trong quá trình quản lý, sử dụng khu đất Cửa hàng lương thực, thực phẩm 

thì Công ty vừa sử dụng kinh doanh, đồng thời có hợp tác kinh doanh với bà 

Hoàng Thị Mười bằng cách giao một phần mặt bằng để kinh doanh đồ uống 

(theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/HĐHTKD-AFX ngày 02/6/2019), cụ 

thể: 

- Diện tích giao cho bà Hoàng Thị Mười kinh doanh là: 

+ Tầng trệt: chiều dài 10,6 m, chiều rộng 5,3 m. 

+ Tầng 01: toàn bộ diện tích theo hiện trạng. 

- Thời hạn: Từ ngày 02/5/2019 đến ngày 31/8/2021. 

- Phương thức phân chia lợi nhuận: Bà Hoàng Thị Mười phải chia lợi 

nhuận cho Công ty theo mức cố định hàng tháng (không phân biệt hợp tác có lãi 

hay không), mức này chưa bao gồm thuế VAT, cụ thể: 

+ Từ ngày 02/5/2019 đến ngày 31/8/2019: 30.000.000 đồng/tháng. 

+ Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 31/8/2020: 31.500.000 đồng/tháng. 

+ Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 31/8/2021: 33.500.000 đồng/tháng. 

Phần diện tích tầng trệt còn lại (khoảng 54 m2), Công ty sử dụng trưng 

bày, mua bán kinh doanh gạo. 
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Theo báo cáo của Công ty: Công ty sẽ chấm dứt việc hợp tác kinh doanh 

với bà Hoàng Thị Mười theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/HĐHTKD-

AFX ngày 02/6/2019 kể từ ngày 01/9/2021 và đã Thông báo số 186/TB-AFX 

ngày 20 tháng 7 năm 2021 về việc chấp dứt hợp đồng hợp tác kinh. 

4. Ý kiến của Công ty  

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty hiện nay đại diện cho 

nhóm cổ đông mới của Công ty đang trong quá trình tiếp nhận, tái cơ cấu, sắp 

xếp lại tài sản, hoạt động kinh doanh của Công ty. Hợp đồng hợp tác kinh doanh 

này chúng tôi tiếp nhận từ Ban Điều Hành cũ và Công ty đã có thông báo với bà 

Hoàng Thị Mười về việc chấm dứt hợp đồng này khi đến hạn (đến ngày 

31/8/2021). Trong thời gian tới, Công ty sẽ thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật về đất đai trong việc quản lý và sử dụng khu đất. 

III. KẾT LUẬN 

1. Ưu điểm 

Công ty được UBND tỉnh cho thuê đất và đã thực hiện đầy đủ thủ tục 

pháp lý về đất đai, có các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

theo theo quy định. Trong quá trình sử dụng không có tranh chấp về quyền sử 

dụng đất, Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo 

thông báo của cơ quan thuế.  

2. Tồn tại 

Bên cạnh những mặt làm được, trong quá trình quản lý, sử dụng đất còn 

một số hạn chế như sau: 

Công ty sử dụng một phần diện tích Cửa hàng lương thực, thực phẩm để 

hợp tác kinh doanh với bà Hoàng Thị Mười nhưng bản chất là cho thuê tài sản 

gắn liền với đất thuê. Trong quá trình cho bà Hoàng Thị Mười thuê tài sản gắn 

liền với đất thuê nhưng Công ty không thực hiện đăng ký biến động về đất đai 

theo quy định tại điểm a khoản 4, khoản 6, Điều 95 Luật đất đai năm 2013 là vi 

phạm quy định về việc không thực hiện đăng ký biến động đất đai trong thời 

gian quy định. 

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Để khắc phục những tồn tại thiếu sót nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi 

trường kiến nghị biện pháp khắc phục như sau: 

Việc Công ty cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê đã quá thời hạn hơn 24 

tháng nhưng không thực hiện đăng ký biến động về đất đai theo quy định tại 

điểm a khoản 4, khoản 6 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 là vi phạm về việc 

không thực hiện đăng ký biến động đất đai trong thời gian quy định, trường hợp 

này sẽ bị xử lý theo khoản 2,3,4 Điều 17 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 

19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình Công ty đang thực hiện tái cơ cấu 

cũng không tránh khỏi một số sai sót, đồng thời Công ty cũng đã ngưng thực 

hiện việc cho thuê nêu trên và trong thời gian tới Công ty sẽ thực hiện đúng các 

quy định của pháp luật về đất đai trong việc quản lý và sử dụng khu đất. Vì vậy, 

chỉ thực hiện nhắc nhỡ đối với Công ty đồng thời giải thích rõ các quy định về 
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đất đai và yêu cầu Công ty khi cho thuê tài sản gắn liền với đất thuê thì phải 

thực hiện đăng ký biến động về đất đai theo quy định, nếu không sẽ bị xử lý theo 

quy định. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất Cửa hàng lương 

thực, thực phẩm tại phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên của Công ty CP XNK 

Nông sản thực phẩm An Giang./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh  

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Thành viên Đoàn thanh tra; 

- Lưu: TTS, Hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC 

 

      

 

 

 

Nguyễn Việt Trí 
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