
Tôi, Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh, nhận công văn số 

155/HĐND-VP ngày 20/7/2020 của HĐND tỉnh về việc chuyển phiếu chất vấn 

của đại biểu HĐND tỉnh Phạm Bình Hoàn để Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, 

trả lời chất vấn trực tiếp tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VI. Sau khi xem xét 

và trên cơ sở báo cáo, tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường, tôi xin giải 

trình các ý kiến chất vấn của Đại biểu Phạm Bình Hoàn như sau: 

I. Nội dung chất vấn: 

Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao (Dự án) bị 

thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 01/2018 và có Quyết định thu hồi đất 

từ tháng 01/2029. Tuy nhiên, đến nay đã gần 30 tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt 

động Dự án, tỉnh vấn chưa thực hiện xong việc thu hồi đất đối với Dự án này. 

Theo quy định tại điểm b, khoản 14, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai thì: 

“Trong thời gian 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động 

theo quy định, chủ đầu tư được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản 

hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. 

Khi hết thời hạn 24 tháng được gia hạn tiến độ sử dụng đất mà chủ đầu tư 

không thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp 

pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác thì Nhà nước thu hồi đất theo quy 

định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.” 

Vậy, xin ông cho biết: Nguyên nhân vì sao đến nay việc thu hồi đất sau 

khi chấm dứt hoạt động của Dự án vẫn chưa được thực hiện; trách nhiệm thuộc 

về đơn vị, cá nhân nào và UBND tỉnh đã xử lý ra sao? 

II. Nội dung trả lời chất vấn: 

Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 18/QĐ-SKHĐT 

ngày 19/01/2018 về chấm dứt hoạt động Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể 

thao Nha Trang Sao (Dự án). Ngày 18/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 187/QĐ-UBND V/v thu hồi đất do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao 

đang sử dụng tại đường Phạm Văn Đồng, khu vực Hòn Chồng-Hòn Đỏ, phường 

Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 

Khánh Hòa quản lý. Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt 

hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (Khoản 14 

Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ). Tuy 
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nhiên, đến nay việc triển khai thu hồi đất đối với Dự án vẫn chưa hoàn thành bởi 

những nguyên nhân sau: 

- UBND thành phố Nha Trang đã có văn bản số 1894/UBND-TNMT ngày 

15/3/2019 báo cáo về việc thu hồi đất Dự án không thành vì Công ty CP Nha 

Trang Sao vắng mặt và Công ty có văn bản số 012019/CV-NTS ngày 01/3/2019 

phản hồi về việc không tham gia hợp tác trong việc thực hiện vthu hồi đất Dự án 

do đang khiếu nại vụ việc này lên Thủ tướng Chính phủ. 

 - Do vướng mắc về trình tự xử lý đất đai theo quy định tại khoản 14 Điều 

2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; UBND tỉnh đã có 

nhiều văn bản xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc 

thu hồi đất đối với dự án bị chấm dứt hoạt động theo Luật Đầu tư (văn bản gần 

đây nhất là số 9148/UBND-XDNĐ ngày 11/9/2019). Đến nay, theo ý kiến của 

Tổng cục Quản lý đất đai-Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

670/CQLĐĐ-CQHĐĐ ngày 01/4/2020 có nêu: Hiện nay pháp luật về đất đai 

không có các quy định cụ thể Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ. Đề nghị Quý ủy ban chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa 

phương kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể để xem xét, quyết định theo 

thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật. 

 Theo báo cáo, tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

1628/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 29/4/2020, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp 

để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành liên quan, UBND thành 

phố Nha Trang báo cáo và có kết luận tại Thông báo số 232/UBND-XDNĐ 

ngày 26/5/2020. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các 

Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Thông tin và Truyền 

thông, UBND thành phố Nha Trang triển khai thực hiện như sau:  

a. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thực hiện 

thu hồi đất Dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao (sau khi 

đã hết thời gian 24 tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động Dự án theo Quyết định 

số 18/QĐ-SKHĐT ngày 19/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư). 

b. Làm việc với Công ty Cổ phần Nha Trang Sao để xem xét giải quyết 

hậu quả pháp lý khi UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất Dự án Công 

viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao theo quy định của pháp luật, báo 

cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2020. 

Ngày 01/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 

2686/STNMT-CCQLĐĐ.NV xin gia hạn thời gian báo cáo kết quả thực hiện 
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Thông báo số 232/UBND-XDNĐ ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh cho đến ngày 

25/7/2020. 

Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo kết quả thực hiện nội 

dung kết luận của UBND tỉnh Thông báo số 232/UBND-XDNĐ ngày 26/5/2020 

nêu trên, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc 

thu hồi đất Dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

Vấn đề của dự án Nha Trang Sao nêu trên cũng là vấn đề chung của nhiều 

dự án khác…, một số dự án khi thực hiện xử lý khắc phục sau thanh tra, kiểm tra 

còn vướng mắc chưa triển khai được do pháp luật chưa quy định cụ thể. Bản 

thân tôi cũng rất quan tâm nội dung này và đã nhiều lần có ý kiến trước Chính 

phủ để đề xuất hỗ trợ, hướng dẫn liên quan xử lý các dự án sau thanh tra, kiểm 

tra, sau khi thu hồi. 

Sau khi xử lý dứt điểm vụ việc, UBND tỉnh sẽ giao cho UBND thành phố 

Nha Trang xây dựng công viên bờ biển (phần diện tích khoảng 2,3 ha lẫn biển), 

tạo điểm kết nối du lịch di tích Hòn Chồng – Chùa Hòn Đỏ - Trạm Quan trắc – 

Công viên Yến Sào…, là một điểm nhấn cho du lịch Nha Trang – Khánh Hòa. 

Diện tích còn lại sẽ được bổ sung nghiên tại đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung 

thành phố Nha Trang đến năm 2040 (hiện đang trình Bộ Xây dựng thẩm định 

nhiệm vụ quy hoạch trước khi Chính phủ phê duyệt). 


