
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ NGHI SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TNMT     Nghi Sơn, ngày      tháng   5   năm 2022 

V/v báo cáo kết quả thực hiện đối với 

các vi phạm của Công ty TNHH một 

thành viên Vinh Nhất tại xã Trường 

Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

. 

Thực hiện Công văn số 6488/UBND-NN ngày 11/5/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa V/v xử lý vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng theo phản 

ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Đối với nội dung xác định số lợi bất hợp pháp: 

UBND thị xã Nghi Sơn đã tiến hành xác định số lợi bất hợp pháp Công ty 

TNHH Một thành viên Vinh Nhất có được từ hành vi lấn chiếm đất nông nghiệp 

là đất trồng lúa tại khu vực nông thôn với tổng số tiền 10.523.880 đồng 

(Mười triệu, năm trăm hai ba nghìn, tám trăm tám mươi đồng). Ủy ban nhân 

dân thị xã Nghi Sơn đã thông báo cho Công ty TNHH Một thành viên Vinh 

Nhất nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 

2. Đối với việc phá dỡ các hạng mục xây dựng, hoàn trả lại mặt bằng đối 

với diện tích đất lấn chiếm: 

Theo Kết luận thanh tra số 184/KLTT-STNMT ngày 18/8/2021 của Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa trên phần diện tích đất vi 

phạm 1.886 m
2
 Công ty đã san lấp mặt bằng và xây dựng các công trình gồm: 01 

nhà tôn 55 m
2
 và 03 trạm điện. Đến nay Công ty đã phá dỡ một phần công trình 

nhà tôn trên đất vi phạm và đã tháo cắt dây tại 01 trạm biến áp để di chuyển. 

Phần công trình còn lại Công ty chưa tháo dỡ do liên quan đến việc di 

chuyển 02 trạm điện. Ngày 17/5/2022 Công ty đã có văn bản gửi Công ty điện 

lực Nghệ An về xin dịch chuyển TBA 560 k VA-10(22)/0,4KV và TBA 

400KVA-10(22)/0,4KV; ngày 24/5/2022 Công ty Điện lực Nghệ An đã có Công 

văn số 1332/PCNA-KT phúc đáp để hoàn thiện các hồ sơ liên quan trước khi di 

chuyển nhưng đến nay chưa hoàn tất phương án để di chuyển. Công ty cam kết 

sau khi Công ty Điện lực Nghệ An di chuyển trạm biến áp sẽ tháo dỡ toàn bộ 

phần còn lại của Công trình xây dựng trên đất vi phạm và hoàn trả lại đất vi 

phạm. 
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Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND 

tỉnh để chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (Báo cáo); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (Báo cáo); 

- Thường trực Thị ủy (Báo cáo); 

- Thường trực HĐND & UBND thị xã (Báo cáo); 

- Lưu VT, TNMT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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