
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  7135 /UBND-CTTĐT 
V/v chuẩn bị nội dung cho buổi cung 

cấp thông tin báo chí tuần 40 

      Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

 

Kính gửi:   

- UBND thành phố Huế; 

- UBND huyện Phú Vang; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Chuẩn bị nội dung cho buổi cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn 

báo chí thường kỳ hàng tuần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đối với vấn đề Báo Tuổi trẻ nêu:  

Năm 2000, tỉnh có cấp 21 ha đất làm vuông nuôi tôm dọc phá Tam Giang ở 

thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, cho Công ty CP Nuôi và Dịch vụ 

thủy đặc sản Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên diện tích bị bỏ 

hoang nhiều năm. Tỉnh cũng đã tiến hành thu hồi số diện tích trên và giao cho 

UBND huyện Phú Vang quản lý và cho tiến hành đấu giá vào năm 2014. Tuy 

nhiên, đến nay 21 ha đất trên vẫn đang bị bỏ hoang, nhiều năm nay dù người dân 

rất muôn tham gia đấu giá để mở rộng diện tích nuôi tôm. Xin hỏi Tỉnh có chỉ 

đạo gì khi để hoang phí số đất trên nhiều năm như vậy? 

Giao UBND huyện Phú Vang xác minh, làm rõ phản ánh nói trên, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 09/10/2019. 

2. Đối với vấn đề Báo Tiền phong nêu: 

a) Vừa qua, giữa tháng 9/2019, Phòng Đô thị thành phố Huế và Trung tâm 

Công viên Cây xanh Huế tổ chức di dời cây xanh trên vỉa hè đường Lê Quý 

Đôn, phường Phú Hội, với lí do không rõ ràng khiến dư luận, người dân, báo chí 

nghi ngờ việc di dời cây xanh vì lợi ích cá nhân của một chủ nhà hàng. 

Sau khi báo chí phản ánh, các đơn vị liên quan đã chuyển cây xanh trồng 

lại vị trí cũ.  

Có thể khẳng định, đây là việc làm tùy tiện. Việc di dời và trồng lại cây cùng 

một vị trí tiêu tốn chi phí, khoản này ai chịu? Xin hỏi hiện nay lãnh đạo UBND 

TP huế đã xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân liên quan như thế nào? 

Giao UBND thành phố Huế kiểm tra, làm rõ phản ánh nói trên, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 09/10/2019. 

b) Liên quan đến vụ việc Dự án khu nhà ở sinh viên Đại học Huế, Dự án 

này khởi công từ tháng 6/2016, tuy nhiên, theo như phản ánh của một số báo 

thời gian gần đây thì Dự án này lại được cấp Giấy phép xây dựng vào tháng 

01/2017. Xin làm rõ thêm về thông tin này. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, làm rõ phản ánh nói trên, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 03/10/2019. 

 



2 

 

Các đơn vị gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND 

tỉnh) để tổng hợp trả lời cho các cơ quan báo chí (văn bản trả lời đồng thời gửi 

vào địa chỉ email: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: CT và các PCT; 

- VP: CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, CTTĐT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Bách 
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