
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 138/STNMT-KS 
V/v chấn chỉnh hoạt động cải tạo, thu hồi 

đất tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. 

           Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 01 năm 2019 

 

  Kính gửi:  
        - UBND huyện Nghi Xuân; 

        - UBND các xã: Xuân Lĩnh, Xuân Lam, Xuân Hồng; 

        - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Anh Hùng. 

  

 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 04/BC-UBND ngày 

05/01/2019 của UBND huyện Nghi Xuân về việc báo cáo tình hình cải tạo, tận 

thu đất tại khu vực khe Chuối, thôn 2, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân của 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Anh Hùng; sau khi xem xét các nội 

dung có liên quan và báo cáo của UBND huyện Nghi Xuân tại văn bản nêu trên 

cho thấy, phản ánh của Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường ngày 22/12/2018 

là có cơ sở, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Anh Hùng đã thực hiện 

không đúng phương án cải tạo, tận thu đất đã được UBND tỉnh chấp thuận tại 

Văn bản số 6182/UBND-NL2 ngày 08/10/2018, quá trình cải tạo đã sử dụng một 

khối lượng đất thu hồi sai mục đích.  

 Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất san lấp phục vụ xây dựng các công trình 

nông thôn mới trong năm 2019 trên địa bàn các xã: Xuân Lĩnh, Xuân Lam, 

Xuân Hồng và kết quả kiểm tra, xử lý của UBND huyện Nghi Xuân; nhằm chấn 

chỉnh công tác cải tạo, thu hồi đất tại khu vực nêu trên và thực hiện nghiêm nội 

dung Văn bản số 6182/UBND-NL2 ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường yêu cầu: 

 - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Anh Hùng: Thực hiện việc 

cải tạo, thu hồi đất phục vụ xây dựng các công trình nông thôn mới đúng địa chỉ 

theo Phương án đã được phê duyệt; tuyệt đối không được lợi dụng để khai thác 

và kinh doanh đất trái phép.  

 - UBND huyện Nghi Xuân, UBND xã Xuân Lĩnh tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải tạo, thu hồi đất của Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Hoàng Anh Hùng đảm bảo đúng mục đích, thời gian, phương án đã 

được UBND tỉnh phê duyệt; UBND các xã: Xuân Lam, Xuân Hồng chịu trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình đơn vị thu hồi, sử dụng đất phục vụ các công 

trình nông thôn mới trên địa bàn các xã và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh về kết quả thực hiện cải tạo, thu hồi đất của Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Hoàng Anh Hùng. 

 Trường hợp, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Anh Hùng vẫn 

tiếp tục tái phạm hoặc thực hiện không đúng phương án cải tạo, thu hồi đất; đề 

nghị UBND huyện Nghi Xuân đình chỉ ngay hoạt động cải tạo của đơn vị, yêu 

cầu hoàn trả mặt bằng, xử lý nghiêm theo thẩm quyền, đồng thời có báo cáo, đề 

xuất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh xử lý theo 



đúng quy định. 

 Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện 

Nghi Xuân, UBND các xã: Xuân Lĩnh, Xuân Lam, Xuân Hồng và Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Hoàng Anh Hùng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KS.                                                             

    
GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 
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