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Kính gửi:   

- Công an tỉnh; 

- UBND thành phố Huế; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

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 Tiền phong nêu:  

Những ngày gần đây trong dư luận xuất hiện hoài nghi về vấn đề bốc biển 

số vốn là tự động trong quy trình làm thủ tục đăng ký xe mới ở Thừa Thiên Huế 

khi xảy ra sự việc bất thường trong việc cấp biển số 75A 135.35 cho một chiếc 

xe hiệu Lexus   

Cụ thể, chiếc xe Lexus trên hiện thuộc chủ sở của một Doanh nghiệp tại 

đường Bến Nghé thành phố Huế, tuy nhiên, mới đây chiếc xe này vi phạm chạy 

tốc độ trên địa phận tỉnh Quảng Bình và bị phạt nguội, nhưng biên bản phạt 

nguội lại không được gửi về chủ sở hữu chiếc xe mà lại gửi về một người dân 

khác trên địa bàn thành phố Huế. 

Được biết trước đó người dân này khi làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe 

mới đã tiến hành bốc số tự động được biển số đẹp 75A-135.35 nhưng cán bộ 

làm thủ tục thông báo lỗi nên phải bấm lại số khác, vậy tại sao khi chiếc xe biển 

số 75A 135.35 bị phạt nguôi tại Quảng Bình lại chuyển về địa chỉ của người dân 

nói trên mà không phải là chủ sở hữu chiếc xe. 

Mới đây, chúng tôi nhận thêm phản ánh xe siêu sang hiệu Porsche mang 

BKS 75A-115.55 đăng ký đầu năm 2018, cũng từng gặp trường hợp như vậy. 

Biển số đẹp này cũng được một người dân bấm trúng, nhưng sau đó cán bộ làm 

thủ tục thông báo lỗi và phải phải bấm lại số khác. Nhưng hiện nay biến số đẹp 

75A-115.55 lại được cấp cho chiếc xe hiệu Porsche nói trên (chủ xe này được 

phản ánh là cũng có mối quan hệ người nhà với chủ xe Lexus 75A-135.35).  

Giao Công an tỉnh xác minh, làm rõ phản ánh nói trên, báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 26/9/2019. 

2. Đối với vấn đề Báo Tiền phong, Báo Thương hiệu và Công luận nêu: 

Khu đất gò nổi Đập Đá (phường Vỹ Dạ, Huế) là đất bãi bồi, biền bãi, nằm 

trong tổng thể Dự án Khu Du lịch cao cấp Cồn Hến, trước đây được cấp cho 01 

doanh nghiệp (Phú Đạt Gia) nay đã chuyển sang cho doanh nghiệp khác, thời 

gian gần đây, nơi đây xây công trình bê tông cốt thép kiên cố. 
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- Việc cho phép đầu tư và chuyển nhượng dự án này, dự án này có phá vỡ 

quy hoạch chung Khu Du lịch cao cấp Cồn Hến không? 

- Khu đất bãi bồi này hiện đã được cấp giấy CNQSD đất cho cá nhân, nếu 

như vậy có đúng quy định về quản lý đất đai khe suối, bãi bồi, bãi biển, đất biền 

bãi theo Luật Đất đai hay không? Còn nếu không được cấp giấy CNQSD đất thì 

cơ sở nào để cấp phép xây dựng công trình kiên cố tại đây?  

Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, trả 

lời cho báo chí và báo cáo kết quả lên UBND tỉnh trước ngày 03/10/2019. 

3. Đối với vấn đề Báo Tài nguyên Môi trường nêu: 

Tại sao Tỉnh quyết định thu hồi Dự án khu nhà ở sinh viên Đại học Huế dù 

chỉ chậm tiến độ khoảng hơn 2 năm và nhà đầu tư là Công ty Tisco Huế đã đưa 

ra những lí do khiến dự án thi công chậm. Ngoài ra, đã có cam kết thi công khi 

được giãn tiến độ dự án. Tỉnh đang có cơ chế tạo điều kiện cho doanh nghiệp có 

môi trường đầu tư thông thoáng, tại sao nhiều dự án khác treo cả chục năm lại 

không thu hồi, trong khi dự án này là dự án nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho sinh 

viên và được nhà nước ưu đãi thì gấp rút thu hồi? Nếu vậy liệu có sự ưu đãi cho 

các dự án khác đang treo dài hạn? 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, trả lời cho báo chí và báo cáo kết 

quả lên UBND tỉnh trước ngày 26/9/2019. 

4. Đối với vấn đề Báo Lao động và Xã hội nêu: 

Mặc dù phía ngoài đường Lê Duẩn đã có bãi đỗ xe Nguyễn Hoàng nhưng 

tình trạng các xe chở khách du lịch đậu, đỗ trái phép quanh khu vực Đại Nội vẫn 

diễn ra hằng ngày. Xin hỏi phương án xử lý tình trạng này như thế nào? 

Giao UBND thành phố Huế kiểm tra, trả lời cho báo chí và báo cáo kết 

quả lên UBND tỉnh trước ngày 03/10/2019. 

 

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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