
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:            /STNMT-TTra 
V/v công khai việc xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày        tháng 4 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Thanh tra. 

- Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất;  

 

Ngày 05/4/2022, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành Quyết định số 16/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai đối với Công ty cổ phần xây dựng thương mại dệt may Mai Anh tại xã Nam 

Hồng, huyện Nam Trực. 

Để làm căn cứ cho việc xác định người được Nhà nước giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đát để thực hiện dự án đầu tư không vi 

phạm quy định của pháp luật về đất đai theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 14 

của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đất đai; Giám đốc Sở giao Thủ trưởng các đơn vị: 

Thanh tra và Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất thực hiện các 

công việc sau: 

1. Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất có trách nhiệm đăng 

tải lên trang thông tin điện tử của Sở để công bố công khai các nội dung của 

Quyết định số 16/QĐ-XPHC ngày 05/4/2022 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên 

và Môi trường theo Phụ lục được gửi kèm theo Công văn này. 

2. Thanh tra có trách nhiệm cung cấp kết quả khắc phục của tổ chức vi phạm 

cho Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất để gỡ bỏ những thông tin 

vi phạm đã được khắc phục xong theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

Hoàng Trọng Nghĩa 
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