Dân, doanh nghiệp gặp khó vì đất ở thành đất 50 năm
Tại buổi họp báo, PV kênh Truyền hình Quốc hội đặt câu hỏi: TP Đà Nẵng xử lý như thế nào khi nhiều hộ
dân và doanh nghiệp “điêu đứng” khi chính quyền TP Đà Nẵng buộc phải sửa giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất từ lâu dài sang đất có thời hạn 50 năm?
Về vấn đề này, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, liên quan đến kết luận 2952 của Thanh tra Chính phủ (TTCP)
từ năm 2012 về vấn đề thu hồi, cấp đổi lại những sổ chứng nhận quyền sử dụng đất. Tập trung hai việc lớn
là giảm giá 10% không đúng quy định và cấp sổ cho đất sản xuất kinh doanh (SXKD), thương mại dịch vụ
theo quy định của luật là thời hạn 50 năm nhưng TP cấp lâu dài.
Về giảm giá 10% thì phải tiến hành thu lại với khoảng 400 tỷ đồng. Về vấn đề sửa đổi cấp đất lâu dài sang
50 năm, ông Thơ cho biết, trong cấp đất lâu dài này có một số vẫn là giá đất SXKD. Một số trường hợp nội
dung là đất ở nhưng cấp giấy SXKD. Một số trường hợp vẫn nguyên là chủ cũ, nhưng phần lớn đã chuyển
nhượng qua nhiều chủ khác nhau.
Theo kết luận của TTCP thì từ năm 2012 đến nay, đặc biệt là từ 2015 đến nay với yêu cầu của TTCP, Chính
phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận 2952. Đà Nẵng đã tập trung khắc phục bằng việc tiến hành làm việc
với các DN, đơn vị có quyền sử dụng đất ở các lô đất đó.
“Một số chủ đầu tư, người sử dụng đất đã đồng ý cấp đổi lại được khoảng 100 sổ rồi. Chuyển từ lâu dài sang
50 năm đối với đất sản xuất kinh doanh. Còn số tiền 10% giảm không đúng thì đang tiến hành thu lại.
Những lô đất định giá không đúng cũng thu lại. Tuy nhiên phần lớn người sử dụng đất có liên quan không
đồng tình”, ông Thơ cho biết.
Theo ông Thơ, không phải bây giờ mà ngay từ năm 2015 – 2016 TP Đà Nẵng đã nhiều lần kiến nghị về khó
khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kết luận của TTCP. Gần đây nhất TP Đà Nẵng cũng nêu vấn đề này
nhưng Chính phủ khẳng định phải thực hiện nghiêm.
“Thời gian gần đây khi có nhiều ý kiến của DN, cử tri và cả báo chí thì chúng tôi tiếp tục có báo cáo tổng
hợp các kiến nghị gửi Chính phủ. Giờ phải chờ chỉ đạo tiếp theo từ Chính phủ”, ông Thơ nói.
Như đã thông tin, Kết luận 2952 của TTCP nêu rõ, với những sai phạm trong thời gian dài định giá, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất sai… của Đà Nẵng đã làm thất thoát 3.400 tỷ đồng. Ông Huỳnh Đức Thơ
từng nói, TP đã thu lại được khoảng 500 tỷ đồng.
Thương lượng với doanh nghiệp để lấy đất mở rộng công viên APEC
Tại buổi họp báo, PV Infonet đề nghị cho biết từ kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng đến nay, UBND TP Đà
Nẵng đã có những định hướng và bước đi như thế nào để có thể hiện thực hóa “ao ước” mở rộng Công viên
APEC và nếu được thì chuyển toàn bộ khu vực từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý ở bờ Tây sông Hàn thành
công viên, quảng trường?
Về vấn đề này, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, UBND TP Đà Nẵng đang "thương lượng" với các chủ đầu tư
để thu hồi đất dọc bờ Tây sông Hàn nhằm mở rộng công viên APEC.
“Theo quy định hiện hành thì đó là đất thuộc sở hữu của người ta. Trong phạm vi quy hoạch và thiết kế đã
được cho phép thì người ta tiến hành triển khai dự án. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đề nghị bàn với họ, cụ thể
là với các chủ sử dụng đất gần Công viên APEC. Chúng tôi đang trao đổi với họ; đồng thời có cuộc họp rà
soát, sau đó sẽ có báo cáo theo yêu cầu của Thường vụ Thành ủy để Thường vụ Thành ủy nghe lại tổng thể
khu vực đó như thế nào cho hợp lý. Mặc dù đã có quy hoạch rồi nhưng vẫn nghe lại theo tinh thần rất cầu thị
về vấn đề này!”, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết.
Ông Thơ cũng cho biết, khó khăn hiện nay là hầu hết diện tích đất này đều đã chuyển nhượng lại qua nhiều
nhà đầu tư, trong đó đã cấp cho khoảng 100 hộ dân. Trong khi đó, giá đất tại khu vực này hiện nay tăng gấp
3 đến 5 lần so với thời điểm bán.

Vụ ông Phan Văn Anh Vũ thì phải hỏi Bộ Công an
Trả lời câu hỏi của PV Infonet liên quan vụ ông Phan Văn Anh Vũ, kết quả của việc rà soát tài sản của ông
Phan Văn Anh Vũ theo đề nghị của Bộ Công an, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: Thực hiện yêu cầu Bộ Công
an, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát các tài sản của ông Phan
Văn Anh Vũ và các cá nhân liên quan báo cáo UBND thành phố trước ngày 10-1-2018. Tuy nhiên đến nay,
UBND TP Đà Nẵng vẫn chưa nhận được báo cáo đầy đủ.
“Những tài sản và những cái tên nằm rải rác không chỉ trung tâm thành phố mà còn ở quận huyện, ở các
công ty cổ phần. Cái này chúng tôi chưa có báo cáo cụ thể. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục
làm việc”, ông Thơ cho biết.
PV VNExpress hỏi ông Huỳnh Đức Thơ về diễn biến sau khi ông Thơ có lời đề nghị tại cuộc họp trực tuyến
với Chính phủ liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: “Tôi cũng không biết gì
hơn ngoài thông tin trên các phương tiện đại chúng” và báo chí "nên hỏi Bộ Công an và TTCP".
“Theo thông tin chúng tôi có được, khi làm xong, TTCP sẽ chuyển cho cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý
theo quy định của pháp luật. Công việc đang được tiến hành khẩn trương”, ông Thơ cho biết.
Kiên quyết xử lý vi phạm của dự án The Song
Cũng tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đề nghị UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng và UBND quận Ngũ
Hành Sơn làm rõ những sai phạm tại dự án The Song khi dự án này xây dựng sai phép, không phép và lấn
chiếm bãi biển.
Trả lời vấn đề này, ông Vũ Quang Hùng cho biết, sau khi ra quyết định xử phạt chủ dự án The Song 100
triệu đồng vì xây dựng sai phép, không phép và lấn chiếm khu vực công cộng, sắp đến các đơn vị chuyên
môn, Viện quy hoạch, đơn vị tư vấn để đo đạc lại dự án để xem sai phạm chỗ nào, chỗ nào sai diện tích, chỗ
nào lấn chiếm không gian công cộng. Khoảng từ 7 đến 10 ngày sẽ có kết quả. Lúc đó, những công trình nào
lấn ra khỏi chỉ giới giấy phép dứt khoát phải dỡ bỏ theo quy định của Nghị định 180 và Nghị định 121. Nhất
là hiện nay có Chỉ thị 21 của Thành ủy TP Đà Nẵng nên không thể mềm dẻo cho dự án này. Còn các công
trình nào nằm trong chỉ giới cho phép, phù hợp với quy hoạch thì mới được xem xét giữ lại nhưng chủ đầu
tư phải hoàn thành các thủ tục theo quy định trong vòng 60 ngày kể từ ngày ra quyết định đình chỉ. Nếu
trong thời hạn 60 ngày, chủ đầu tư không hoàn thành được các thủ tục thì dứt khoát phải dỡ bỏ công trình vi
phạm.
Ông Vũ Quang Hùng cũng đề nghị UBND quận Ngũ Hành Sơn sau khi xử phạt chủ đầu tư thì tiến hành xử
phạt đơn vị thi công và đơn vị giám sát thi công dự án này để răn đe. Đồng thời, công khai danh sách các
đơn vị này lên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu như chủ đầu tư vẫn cho thi công công trình khi
chưa được phép của chính quyền thì sẽ tiến hành tịch thu phương tiện thi công.
Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, thông tin báo chí đăng mấy ngày qua cho rằng mặc dù các cơ quan chức năng
của quận Ngũ Hành Sơn xử phạt, ra quyết định đình chỉ thi công nhưng chủ đầu tư vẫn cho thi công, vậy
việc này có hay không, đề nghị UBND quận Ngũ Hành Sơn làm rõ.
Ông Huỳnh Cự, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, thừa nhận có việc chủ đầu tư dự án The Song
vẫn tiếp tục thi công khi UBND quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định đình chỉ thi công. Vì vậy, vừa qua,
UBND quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu Công an quận và Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận phối hợp nghiêm
cấm phương tiện và công nhân vào công trình nhằm ngăn chặn việc chủ đầu tư cho công nhân lén lút thi
công.
Ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị quận Ngũ Hành Sơn và các ngành chức năng rà soát kỹ, nếu dự án nào vi
phạm về xây dựng sai phép, không phép thì không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở.
Theo sggp.org.vn
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236) 3 881 888 , miễn phí phục vụ

1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

