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THÔNG BÁO 

Xử lý kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra  
 

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận thanh tra số 680/KL-STNMT, 

ngày 22/3/2018 về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Bạn và Tôi 

thực hiện dự án nhà máy chế biến thủy sản và tổ chức công bố vào ngày 10/4/2018 

theo quy định. 

Ngày 17/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 

567/QĐ-STNMT về kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; ngày 28/5/2021, 

Đoàn kiểm tra có Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra. 

Căn cứ quy định tại khoản 5, 6 Điều 24 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 

27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Sở Tài nguyên 

và Môi trường thông báo xử lý kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra 

như sau: 

I. Kết quả kiểm tra 

Công ty TNHH MTV Bạn và Tôi thực hiện dự án nhà máy chế biến thủy sản 

không thực hiện những nội dung theo Kết luận thanh tra số 680/KL-STNMT, ngày 

22/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý, sử dụng đất. Công ty 

xin chấm dứt hoạt động đầu tư dự án từ ngày 23/3/2018 đến nay.Không làm thủ 

tục về đất đai sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư. Hiện nay Công ty vẫn đang quản 

lý diện tích đất dự án. 

II. Nhận xét, đánh giá 

Qua kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra xác định Công ty TNHH 

MTV Bạn và Tôi thực hiện dự án nhà máy chế biến thủy sản đã chấm dứt hoạt 

động đầu tư dự án theo Quyết định số 15/QĐ-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

từ ngày 23/3/2018 đến nay. Thời gian chấm dứt đến ngày 25/5/2021 là trên 24 

tháng. Khu đất thực hiện dự án vẫn do Công ty quản lý, chưa chuyển nhượng.  

III. Kết luận nội dung kiểm tra 

Công ty TNHH MTV Bạn và Tôi đã chấm dứt hoạt động đầu tư dự án theo 

Luật đầu tư 2014 từ ngày 23/3/2018 đến nay là trên 24 tháng. Do đó, không còn 

thời hạn theo khoản 14, Điều 1, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết một số điều của 

Luật đất đai (bổ sung Điều 15b): nhà đầu tư không thực hiện được việc chuyển 

quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư 
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khác thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 của Luật 

đất đai.   

IV. Biện pháp xử lý 

Sở Tài nguyên và Môi trường Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem 

xét xử lý khu đất thực hiện dự án nhà máy chế biến thủy sản của Công ty THNH 

MTV Bạn và Tôi theo quy định của Luật đất đai./. 
 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH MTV Bạn và Tôi; 

- Ban giám đốc; 

- Thanh tra Sở; CCQLĐĐ; 

- TTCNTT (đăng cổngTTĐT STNMT); 

- Lưu: VT. 
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