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V/v chuẩn bị nội dung cho buổi cung
cấp thông tin báo chí tuần 35

Kính gửi:
- UBND thành phố Huế;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Công an tỉnh;
- Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.
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 Văn hóa nêu:
Bước vào năm học mới, tình trạng Học sinh THCS và THPT đi xe máy
điện gia tăng. Đặc biệt, xuất hiện các nhóm học sinh điều khiển chở số người
quá quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đi với tốc độ cao. Xin hỏi
ngành Giáo dục có chỉ đạo gì để chấn chỉnh tình trạng này, nhằm giảm tai nạn
giao thông trong học đường?
Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có các đợt ra quân kiểm
tra và xử lý vi phạm đối với loại xe máy điện, xe đạp điện như thế nào?
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh tham mưu câu trả lời, báo
cáo UBND tỉnh trước ngày 29/8/2019.
2. Đối với vấn đề Báo Lao động xã hội nêu:
Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh có Thông báo số 228/TB - UBND về kết luận
của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi kiểm tra thực địa tình
hình khai thác khoáng sản tại A Liên, cụ thể là tại suối A Lin. Nội dung Thông
báo cho biết, lãnh đạo tỉnh đã giao Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan liên
quan, lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn bộ việc khai thác cát trái phép tại suối
A Lin (xã Hồng Trung, A Lưới). Thời hạn đoàn thanh tra phải báo cáo kết quả
lên UNND tỉnh là trước ngày 15/8/2019. Nhưng đến tận ngày 12/8/2019, Đoàn
thanh tra liên ngành, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong
hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản (cát, sỏi) trên địa bàn huyện A Lưới
mới được thành lập. Xin hỏi tại sao Sở Tài nguyên Môi trường lại chậm thành
lập đoàn thanh tra? Trách nhiệm thuộc về ai?
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ trách nhiệm, báo cáo UBND
tỉnh trước ngày 29/8/2019.

3. Đối với vấn đề Báo Nông thôn Ngày nay nêu:
Ngày 23/8/2019, Báo Dân Việt phản ánh việc 43 hộ dân ở phường Thủy
Xuân, thành phố Huế bức xúc vì được bồi thường 1m2 đất 23.300 đồng, không đủ
ăn một tô bún. Bên cạnh đó, nhiều diện tích đất của người dân sử dụng ổn định đã
hơn 40 năm, nhưng không được bồi thường. Tất cả những hộ dân này đều bị ảnh
hưởng bởi công trình bể chứa nước sạch Quảng Tế 3, phường Thủy Xuân.
Được biết, chính quyền phường Thủy Xuân đã nhiều lần kiến nghị thành phố
Huế xem xét ý kiến kiến nghị của người dân. Xin hỏi vì sao thành phố chưa xem
xét kiến nghị của phường Thủy Xuân? UBND tỉnh có ý kiến gì về vấn đề này?
Giao UBND thành phố Huế kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh trước ngày
05/9/2019.
4. Đối với vấn đề Báo Công an Nhân dân nêu:
a. Xin hỏi UBND tỉnh về việc mỏ đá nằm trên đường vào Cảng Chân Mây
có được Tỉnh cấp phép khai thác đã hay không? Nếu đã được cấp phép, hiện mỏ
đá này còn thời hạn được phép khai thác hay không?
b. Hiện mỏ đã này nằm trong pham vi dự án đầu tư xây dựng công trình mở
rộng tầm nhìn đường ra Cảng Chân Mây. Dự án này vừa được BQL Khu kinh tế
công nghiệp tỉnh gia hạn đến hết năm 2020. Xin hỏi Chủ dự án có quyền được
khai thác đã hoặc cho phép đơn vị khác khai thác và vận chuyển đá ra khỏi khu
vực dự án hay không? Nếu không, xin hỏi UBND tỉnh có biện pháp xử lý như
thế nào?
Giao Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra,
tham mưu câu trả lời, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/8/2019.
5. Đối với vấn đề Báo Tiền phong nêu:
Theo Thông báo số 261/TB-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh liên
quan đến Công ty Cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung tự dựng lên các dự án bất
động sản không có thật rồi quảng cáo rình rang trên nhiều báo điện tử chính
thống để dẫn dụ khách hàng mua đất nền chưa bảo đảm thủ tục về pháp luật đất
đai, xin hỏi kết quả xử lý của Sở Thông tin và Truyền thông như thế nào?
Giao Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh
trước ngày 29/8/2019.
6. Đối với vấn đề Báo Thừa Thiên Huế và Báo Tiền phong nêu:
a. Báo Thừa Thiên Huế: Tỉnh đang kêu gọi xúc tiến đầu tư, trong đó có các
dự án điện mặt trời. Xin hỏi có còn diện tích để đầu tư điện mặt trời ở tỉnh nữa
không? Tôi được biết trước đây tỉnh chọn mặt bằng để kêu gọi - bây giờ lại
ngược lại - doanh nghiệp phải đi thuê. Có phải chúng ta đang đi ngược lại tiêu
chí đầu tư “Trâu phải đi tìm cọc”, phải chăng vẫn còn tình trạng “Trên nóng
dưới lạnh” - nghĩa là cấp trên mặn mà, nhưng cấp dưới vẫn... thờ ơ?
b. Báo Tiền phong: Xin hỏi Bitexco còn là nhà đầu tư chiến lược của Tỉnh
hay không?
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Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu câu trả lời, báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 29/8/2019.
7. Đối với vấn đề Báo Pháp luật Việt Nam nêu:
a. Ngày 22/8/2019, Báo Pháp luật Việt Nam có bài phản ánh “Ban quản lý
rừng phòng hộ Bắc Hải Vân: cán bộ lấn chiếm rừng làm của riêng”. Mong
UBND tỉnh có hướng nghiên cứu nhằm trả lại màu xanh nơi đây; đồng thời, xử
lý vi phạm cá nhân.
Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu câu trả lời, báo
cáo UBND tỉnh trước ngày 05/9/2019.
b. Liên quan đến Dự án “Đê chắn sóng Chân Mây”, xin hỏi đá đem về làm
đê, nguồn gốc từ đâu? Trên đường đưa khối đá này về, đã xảy ra tình trạng rơi
vãi, gây nguy hiểm cho người đi đường. Xin hỏi Thanh tra giao thông có biết
việc này ko?
Giao Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và Sở Giao thông Vận tải
kiểm tra, tham mưu câu trả lời, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/8/2019.
8. Đối với vấn đề Báo Truyền hình Nhân dân nêu:
Thời gian qua ở tỉnh TT-Huế đã phát hiện nhiều vụ sai phạm liên quan đến
hoạt động khai thác khoáng sản. Đề nghị UBND tỉnh cho biết trách nhiệm của
Sở Tài nguyên Môi trường và Thanh tra Sở trong sự việc này như thế nào? Và
hướng xử lý của UBND tỉnh đối với vai trò quản lý nhà nước của đơn vị này
trong thời gian đến?
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ trách nhiệm của Sở Tài nguyên
Môi trường và Thanh tra Sở trong sự việc này và đề xuất hướng xử lý, báo cáo
UBND tỉnh trước ngày 29/8/2019.
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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