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UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /STNMT-CCQLĐĐ       Khánh Hòa,  ngày          tháng 12  năm 2019 

Vv trả chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh 

khóa VI. 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

Thực hiện ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 280/HĐND-VP ngày 

06/12/2019 về việc trả chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VI; Theo đó, Hội đồng 

nhân dân tỉnh có đề nghị trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Đoàn Minh 

Long liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai đối vơi các quy hoạch treo 

trên địa bàn Tp.Nha Trang, và tham mưu xử lý đối với 370 ha đất thu hồi dự án núi Chín 

Khúc. 

Về nội dung đề nghị của đại biểu HĐND tỉnh Đoàn Minh Long, Sở Tài nguyên và 

Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Về việc kiểm đếm và giám sát quy hoạch đất đai nguyên trạng sau khi thu hồi 

và giao cho chính quyền địa phương đối với diện tích 370ha của dự án Cửu Long Sơn 

Tự. 

Ngày 25/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 4821/STNMT-

CCQLĐĐ.NV, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi diện tích đất 

370,9862ha khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng (do Công ty TNHH 

Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa tự nguyện trả lại đất). 

Qua ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì khu vực khoanh nuôi tái 

sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng (370,98 ha) do Công ty TNHH Sản xuất và Xây 

dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư hiện chưa lập hồ sơ thiết kế, chưa có biện pháp kỹ thuật 

tác động lên diện tích đã giao để thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng theo quy định, chưa 

triển khai thực hiện việc khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ phục hồi môi trường rừng trên diện 

tích trên. 

Hiện nay, toàn bộ diện tích 370,98 ha, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

3381/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 thu hồi và giao cho địa quản lý; Tại Điều 2 của Quyết 

định, UBND tỉnh đã giao cụ thể công việc thu hồi đất để bàn giao cho địa phương quản lý 

thuộc trách nhiệm của UBND các huyện Cam Lâm, Diên Khánh và thành phố Nha Trang 

tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định. 

2. Về nội dung tham mưu hủy bỏ quy hoạch để giúp người dân có điều kiện làm 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở cũng như xây dựng để ổn định lâu dài cuộc 

sống tại các xã Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái, Phước Đồng...? 

Công tác thực hiện lập Quy hoạch và Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của các 

huyện, thị xã, thành phố (trong đó có Tp.Nha Trang) đến năm 2020 được thực hiện theo 

các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 

của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tại Khoản 2 Điều 42 của Luật đất đai về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đã xác định Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế 
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hoạch sử dụng đất cấp huyện và cơ quan quản lý đất đai, cấp huyện chủ trì giúp Ủy ban 

nhân dân cùng cấp trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (cụ thể Phòng Tài 

nguyên và Môi trường Nha Trang sẽ tham mưu UBND Tp.Nha Trang tổ chức thực hiện 

lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của thành phố). 

Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 40 của Luật đất 

đai và được hướng dẫn bởi Khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 

của Chính phủ; Theo đó, các phòng, ban của thành phố xác định nhu cầu sử dụng đất và 

đề xuất các dự án sử dụng đất, các quy hoạch còn hiệu lực thuộc các ngành, lĩnh vực trên 

địa bàn của thành phố... để cập nhật, xác định nhu cầu sử dụng đất của địa phương.  

Tại Điều 105 của Luật đất đai đã quy định cụ th`ể thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và tại Điều 19 của 

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ đã quy định cụ thể các 

trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất (trong đó có xác định không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với các khu vực đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền). 

Để đảm bảo quyền lợi của người dân nằm trong các dự án chậm triển khai thực hiện 

theo quy hoạch đã được phê duyệt, UBND Tp.Nha Trang đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh 

xem xét tại văn bản số 3592/UBND-TNMT ngày 09/05/2019 và Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã phối hợp các ngành rà soát tiến độ, quy hoạch, năng lực tài chính ... báo cáo 

UBND tỉnh tại văn bản số 2730/STNMT-CCQLĐĐ ngày 27/06/2019 và đã được UBND 

tỉnh thống nhất giao UBND Tp.Nha Trang tổ chức thực hiện tại Thông báo số 513/TB-

UBND ngày 05/09/2019, cụ thể như: dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế tại xã Vĩnh 

Lương; dự án Chỉnh trị hạ lưu Sông Tắc-Sông Quán trường tại xã Vĩnh Thái; dự án Khu 

đô thị-Công viên-Trung tâm hành chính mới của tỉnh tại xã Vĩnh Thái; dự án Trục đường 

Bắc-Nam đi qua Trung tâm hành chính tại xã Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Phước Đồng; dự án 

Khu đô thị Khatoco tại xã Phước Đồng; dự án Khu dân cư Đất Lành tại xã Vĩnh Thái. 

Ngoài ra, thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 

Luật có liên quan đến quy hoạch (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019); Tại Điều 37 của Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch có xác định thời kỳ 

quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 

năm đến 50 năm và cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm.  

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổ chức 

thực hiện lập Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và các ngành có liên quan để rà soát, điều chỉnh những quy hoạch không còn phù 

hợp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian 

tới. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

được biết ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; (VBĐT) 

- Lưu: VT,QLĐĐ,QHSDĐ. 

      (THun09.12.2019). 

GIÁM ĐỐC 
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