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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin Tài 

nguyên và Môi trường. 

 
 

Thực hiện Thông báo Kết luận kiểm tra số 69/TB -TCQLĐĐ ngày 21 tháng 

6  năm 2022 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc quản lý, sử dụng đất đối với 

dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất, các dự án có sử 

dụng đất được cho gia hạn hoặc bị chấm dứt hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận. 

Tại mục 1.2 phần kiến nghị của Thông báo Kết luận kiểm tra số 69/TB -

TCQLĐĐ có nội dung: “Thực hiện công bố công khai danh sách các dự án có vi 

phạm trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Thuận và của Tổng cục quản lý 

đất đai, của Bộ Tài nguyên và Môi trường. (Danh sách công khai 43 dự án vi 

phạm theo Phụ lục số 02 đính kèm theo)”. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm 

Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc công khai trên 

cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Thuận và của Sở Tài nguyên và Môi trường 

đối với Danh sách công khai 43 dự án vi phạm theo Phụ lục số 02 đính kèm theo 

Kết luận kiểm tra số 69/TB -TCQLĐĐ ngày 21 tháng 6  năm 2022 của Tổng cục 

Quản lý đất đai. 

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp 

của các đơn vị./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục Quản lý đất đai (để b/cáo); 
- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ (Hải). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hữu Minh Tùng 
 

 

V/v công bố công khai danh sách các 

dự án có vi phạm trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh.  
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