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    Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 

Thực hiện Văn bản số 4222/STNMT-ĐĐ2 ngày 14/11/2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc rà soát báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất của 

các tổ chức được Nhà nước giao đất cho thuê đất tại địa phương; Ủy ban nhân 

dân thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn có liên quan phối hợp 

với UBND các phường, xã kiểm tra, rà soát việc quản lý sử dụng đất của các tổ 

chức được giao, cho thuê đất để thực hiện Dự án trên địa bàn thị xã nhưng chưa 

đưa đất vào sử dụng hoặc không sử dụng trong 12 tháng liên tục; chậm tiến độ 

sử dụng; sử dụng không đúng mục đích, cho thuê mượn trái quy định. UBND 

thị xã xin báo cáo kết quả rà soát với các nội dung cụ thể như sau:  

1. Các dự án đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất mà chưa đưa đất 

vào sử dụng hoặc không sử dụng đất trong 12 tháng liên tục: Có 05 dự án (trong 

đó có dự án sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm của Công ty CP PT Công 

nghiệp và Thương mại Hà Tĩnh đang làm thủ tục đóng cửa mỏ). 

2. Các dự án chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng so với tiến độ ghi 

trong dự án đầu tư hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền: 05 dự án (trong đó 

có dự án Xây dựng nhà máy bê tông khí chưng áp của Công ty  Cổ phần Phú An 

Sinh UBND tỉnh đã thu hồi quyết định chủ trương đầu tư do chậm tiến độ). 

(Chi tiết có danh sách kèm theo). 

3. Các dự án có sử dụng không đúng mục đích, cho thuê cho mượn trái 

quy định của pháp luật: Không 

4. Căn cứ kết quả rà soát, UBND thị xã đề xuất kiểm tra dự án sản xuất 

vật liệu xây dựng, làm đồ gốm của Công ty CP PT Công nghiệp và Thương mại 

Hà Tĩnh đã hết thời hạn thuê đất.    

Vậy, UBND thị xã xin báo cáo tình hình sử dụng đất các dự án đầu tư sản 

xuất kinh doanh chậm tiến độ, không sử dụng đất trên 12 tháng trên địa bàn thị 

xã, kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và tiếp tục chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 

-  Như trên; 

-  Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

-  Các phòng: Tài chính, Kinh tế; Quản lý đô thị; 

- Lưu: VT, TNMT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Tôn Quang Ngọc 

 


		ngoctq.hl@hatinh.gov.vn
	2022-12-02T07:53:17+0700


		2022-12-02T08:57:35+0700


		2022-12-02T08:58:06+0700


		ubhonglinh@hatinh.gov.vn
	2022-12-02T08:58:38+0700




