
 

 

PHỤ LỤC: NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ CÔNG KHAI 

 

Công ty cổ phần xây dựng thương mại dệt may Mai Anh; Địa chỉ trụ sở 

chính: thôn Liên Tỉnh, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; đã thực 

hiện hành vi vi phạm hành chính: 

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. 

Các hành vi vi phạm gồm: 

- Hành vi 1: Chuyển đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất 

nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn với diện tích 

5.776 m2 khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

Quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 11 của 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. 

- Hành vi 2: Không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại 

điểm a khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013, quá thời hạn 30 ngày được quy 

định tại khoản 6 Điều 95. 

Quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 của 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 tại: 

Tổng số tiền xử phạt: 87.000.000 đồng. 

Biện pháp khắc phục hậu quả: 

- Hành vi 1: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. 

- Hành vi 2: Buộc Công ty cổ phần xây dựng thương mại dệt may Mai Anh 

làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định. 
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