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UBND TỈNH KHÁNH HÒA
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /STNMT-TTr
V/v báo cáo trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, 

HĐND tỉnh Khóa VI

Khánh Hòa, ngày  09 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Ông Nguyễn Quốc Thịnh – Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh 
Khánh Hòa VI

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Phiếu chất vấn kỳ họp 
kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa VI của đại biễu Nguyễn Quốc Thịnh và văn bản 
số 273/HĐND-VP ngày 04/12/2019 v/v trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND 
tỉnh Khóa VI đối với Dự án Vavisal Đại Lãnh.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, trả lời như sau đến các 
đại biểu:

1. Dự án Khách sạn Vavisal Đại Lãnh do ông Nguyễn Thanh Tùng 
(nhạc sỹ Thanh Tùng, đã mất) ông Hà Hùng Dũng và bà Phùng Trịnh Thị 
Vinh làm chủ đầu tư:

Nguồn gốc đất đai và dự án:
Dự án Khách sạn Vavisal Đại Lãnh là dự án liên kết liên doanh giữa 

UBND huyện Vạn Ninh với Xí nghiệp Liên hiệp trục vớt cứu hộ (tại Thành phố 
Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư năm 1988; Sau đó, đối tác liên kết liên doanh này 
bị phá sản, nên đã chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thanh Tùng (nhạc sỹ Thanh 
Tùng, đã mất) ông Hà Hùng Dũng và bà Phùng Trịnh Thị Vinh (thông qua bán 
đấu giá) từ năm 1994 để tiếp tục đầu tư xây dựng (thời điểm này chưa có Luật 
đầu tư năm 1996) nên dự án được giao thời điểm chưa có Luật đầu tư). Tuy 
nhiên, kể từ khi tiếp nhận đến nay, các nhà đầu tư đã không triển khai để hoàn 
thành dự án để đi vào hoạt động.

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất được UBND tỉnh Khánh Hòa 
cấp cho ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Hà Hùng Dũng và bà Phùng Trịnh Thị 
Vinh ngày 22/5/1995 (cấp theo Luật đất đai năm 1993), thì diện tích khu đất là 
10.870m2 đất (trong đó, có: 8.070m2 đất dùng để xây dựng khách sản với thời 
hạn sử dụng đất: lâu dài và 2.800m2 đất: hành lang an toàn đường bộ).

 Theo thông tin từ Nhà đầu tư: phần góp vốn của cố nhạc sỹ Thanh Tùng 
(nay do ông ông Nguyễn Thanh Bách đại diện gia đình) chiếm 50% phần vốn 
góp, phần vốn góp của ông Hà Hùng Dũng chiếm 25% và phần vốn góp của 
Phùng Trịnh Thị Vinh chiếm 25%.

Kể từ ngày nhận chuyển giao lại đất và tài sản gắn liền trên đất, 03 cá 
nhân nêu trên không tiếp tục triển khai xây dựng để đưa dự án đi vào hoạt động.
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Theo ban Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, hiện nay Dự án thuộc 
chức năng quản lý đầu tư của Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong. Tuy nhiên, 
hiện nay dự án không có hồ sơ thủ tục đầu tư dự án hay bất kỳ văn bản chủ 
trương của tỉnh nên chưa có cơ sở để xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu 
tư. Do đó, việc chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo 
quy định luật đầu tư sẽ không đủ cơ sở để thực hiện.

Ngày 13/12/2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 
Quyết định số 421/QĐ-STNMT v/v thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại dự án 
Khách sạn Vavisal Đại Lãnh, xã Đại Lạnh, huyện Vạn Ninh.

Ngày 14/6/2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kết 
luận Thanh tra số 2491/KL-STNMT v/v Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng 
đất tại dự án Khách sạn Vavisal Đại Lãnh, xã Đại Lạnh, huyện Vạn Ninh. 
  2. Hướng xử lý:

Đối với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND 
tỉnh trả lời đến đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh – ông Nguyễn Quốc Thịnh tại 
văn bản số 7277/UBND-KGVX v/v trả lời chất vấn (đính kèm văn bản).

Hiện nay, theo quy định pháp luật đất đai năm 2013 và các pháp luật có 
liên quan không có cơ sở thu hồi đất đối với 03 cá nhân ông Nguyễn Thanh 
Tùng, ông Hà Hùng Dũng và bà Phùng Trịnh Thị Vinh đã được UBND tỉnh cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 22/5/1995 (vì đây là tài của cá nhân, 
nhà nước đã bán thanh lý, thời hạn sử dụng đất là lâu dài).

Kính báo./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Lưu: VT, TTr, Thiên.

GIÁM ĐỐC

Võ Tấn Thái


		2019-12-10T09:40:05+0700
	Việt Nam
	Võ Tấn Thái
	Võ Tấn Thái<vtthai@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-10T10:28:33+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-10T10:28:44+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-12-10T10:28:52+0700
	Việt Nam
	Sở Tài nguyên và Môi trường<stnmt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




