
UY BAN NHAN DAN 
TINH BA R!A  — VUNG TAU 

S: /UBND-VP 

V/v xin chü truong giãi quyêt các 
dir an trong diem cüa tinh Ba Rla — 

VQng Thu 

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Ty do - Hanh phüc 

Ba Rja - Vüng Tàu, ngày )-'- tháng 3 nám2 020 

KInh g1ri: 
- ThU tuâng ChInh phU; 

Van phông ChInh phU; 
- Bô Kê hoach và Dâu tu; 
- B Tài nguyen và Môi tnr?Yng; 
- B Giao thông Vn tãi; 
- Bô Tài chInh; 
- B Cong thi.rcng; 

Bô Quôc phông; 
BTupháp; 

- Thanh tra ChInh phU. 

Thirc hin van bàn s 1979/VPCP-CN ngày 14/3/2020 cUa Van phông ChInh 
phU ye vic dáng k lam vic vôi ThU tuóng ChInh phU, UBND tinh Ba Rja VQng 
Tàu báo cáo các ni dung kiên nghj ThU tung ChInh phU, các B, ngành Trung 
uong sm xem xét, giái quyêt, chi dto nhu sau: 

1. Duán Cu Phtr&cAn: 

Di.rng lien cáng Cái Mép — Thj Vái là di,r an tr9ng diem Quôc gia nhãm kêt 
nôi h thông cáng quôc tê trên song Thj Vái vi mng luó'i giao thông lien vUng phIa 
Nam, di,r an có nghia hêt src quan trçng dôi vOi si,r phát triên kinh té - xã hi cUa 
vUng kinh tê tr9ng diem phIa Nam và tinh Ba Rja - Vüng Tàu. Näm 2009, tinh Ba 
Rja - VUng Tâu dA phê duyt di.r an dâu tu ti Quyêt djnh 2669/QD-UBND ngày 
10/8/2009 vâi tong mirc dâu tu' 6.381 t dông, trong do, giai don 1 bao gôm dithng 
Va CaLl có tong chiêu dài 18,1 Km, giai don 2 bao gôm câu Phuc An và dung dn 
dâu câu có tong chiêu dài 3,26Km. Giai don I cUa dir an duçc dâu tu nguôn von 
Trái phiêu ChInh phU theo Nghj quyêt so 881/NQ-UBTVQH12 cUa Uy ban Thi.thng 
vi Quôc hôi, den nay nguôn von dã dirçc Trung ucing bô trI dU von (2.789,94 t' 
dông) vâ sê hoàn thành dua vâo sr diing giai don 1 cUa dir an trong nãm 2020. 

Hin nay, do cu Phuic An chua duçic du tu nên toàn b hang boa 4n 
chuyen di.ring b tir h thông càng Cái Mép — Thj Vài di các tinh lan cn (TP. Ho 
ChI Minh, Dông Nai, Long An...) phái qua Quôc l 51, thithng xuyên xây ra tInh 
trng Un täc giao thông và kéo dài l trInh vn chuyên khoàng 20Km so véfi di qua 
cau Phuc An, lam ânh huang den náng suât, näng 1irc cnh tranh cUa h thông câng 
Cái Mép — Thj Vãi vi các cáng trong khu vuc. Ben cnh do, d? an du'ng cao tôc 
Ben LUc — Long Thành kêt nôi các tinh mien Tây Nam b vi TP. Ho ChI Minh, 
DOng Nai và Ba Rja - Vüng Tàu dang duçc triên khai thi cOng và dir kiên hoàn thanh 
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trong näm 2020. Vói sir phát trin manh me cüa h thng cãng Cái Mép - Thj Vâi, 
vic du tu xây dirng c.0 Phuâc An d ni tuyên dung lien cãng Cái Mép - Thj Vãi 
vii Dung cao tc Bn Lirc — Long Thành là hét sirc can thiêt và cap bach nhàm kêt 
n& h. thng dng b h tMng cãng biên nhóm 5 vth các tinh trong Vüng kinh té tr9ng 
dim phia Nam cüng nhu các tinh khu vrc Tây Nam B. 

Trithc ttm quan tr9ng và sr cn thit ctAu tu dr an C.0 Phuóc An, tai  Báo cáo 
s 979/BC-DGS ngày 06/4/2018 cüa Doàn giám sat - Uy ban Tài chInh Ngân sách 
Quôc hi ye kêt qua giám sat tai  tinh Ba Rja - Vüng Tâu, dâ kiên nghj ChInh phü và 
các B ngãnh nghiên cru kiên nghj cüa da phung ye vic bô trI von dê thirc hin 
dir an. Dông thai, tai  Thông báo so 386/TB-VPCP ngày 21/8/20 17 ye Kêt 1un cüa 
Thu ti..thng ChInh phü tai  buôi lam vic vi lãnh dao  tinh Ba Rja — Vüng Tàu, Thu 
tuóng dâ giao B Kê hoach  và Dâu ti.r chü trI, phôi hcip vâi các B, ngành lien quan 
xem xét, dê xuât giãi pháp xir l và nguôn vOn dê thrc hin dirán. Ngày 17/4/2019, 
Uy ban Tài chInh Ngân sách Quôc hi dà có báo cáo thâm tra 1484/BC- 
UBTCNS 14 gi:ri Uy ban Ththng vi Quôc hi kiên nghj bô tn 500 t dông von Ngân 
sách Trung i1ng dê dâu tu dir an. Ngày 13/11/20 19, tai  van bàn so 8742/BKHDT-
TH, B Kê hoach và Dâu tu dã thông báo bô tn 242,5 t' dông von Ngân sách Trung 
i.rclng näm 2020 cho mt so dr an cüa tinh Ba Rja - Vüng Tàu, trong do dir an Câu 
Phw5c An. 

Trên co sâ kin cüa Bô K hoach và D.0 tu tai  van bàn so 646/BKHDT-
GSTDDT ngày 06/02/2020 ye lap, thâm djnh và phê duyt Báo cáo Nghiên cüu tiên 
khá thi dr an Câu Phuc An, UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu dâ hoàn thin Báo cáo 
và dang phôi hçip vâi B Giao thông Vn tãi, UBND tinh Dông Nai dé thông nhât 
vj trI xây dirng câu Phithc An, thirc hin thâm djnh nguOn vOn, khã näng can dôi 
von dê trinh HDND tinh phê duyt chü tnrclng dâu ti.r d an theo quy djnh. 

* Kiln nghj Thz tu'ó'ng ChInh phü: 

CAu Phthc An có ' nghia quan tr9ng trong vic kt ni dng b h thng ha 
tang giao thông khu vi,rc, lien kêt Vüng kinh tê trong diem phIa Nam thông qua vic 
kêt nôi cao tôc Ben Lirc - Long Thành vth h thông cãng Cái Mép — Thj Vãi. VI vy 
tinh Ba Rja - Vüng Tàu kiên nghj Thu tuàng ChInh phü xem xét, có kiên: 

(1) Giao Bô K hoach và Du tu', B Tài chInh xem xét b trI 2.000 t' dng 
von Ngân sách Trung isong cho dir an trong kê hoach dâu tix cong trung han  giai 
doan 202 1-2025 dê Tinh triên khai và hoàn thành dir an. 

(2) Giao UBND tinh Ba Rja- Vüng Tàu chü tn, phi hqp vâi B Giao thông 
Vn tãi, UBND tinh DOng Nai khân triso'ng hoàn tat các thu t1mc lien quan d sóm 
khôi cong xây drng cong trInh trong 11am 2021. 

2. Dtr an throng cao tc Bian Hôa - Vüng Tàu: 
Näm 2016, Bô Giao thông Vn tái dà Quyêt djnh phê duyt de xut Du an 

thành phân so 1 dung cao tOc Biên HOa - Vüng Tàu (doan Bien HOa - Phü M - 
ciim câng Cái Mép Thj Vâi) tai  Quyêt djnh sO 3076/QD-UBND ngày 30/9/2016, 
theo hInh thirc hçp dOng BOT, tng müc dâu tu 9.228,8 t dông; thii gian hoàn von 
d kiên 22 nàm 3 tháng. Tuy nhiên, do phung an tài chinh phê duyt không khà 
thi, vi 4y dçr an chira trien khai thrc hin. 
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Truc tInh trng qua tái cüa tuyn Quc l 51, dê sm triên khai dir an dung 
cao tôc Biên Hôa - VQng Tàu. tinh Ba Rja - Vüng Tàu dã chü dng phôi hp vi 
tinh Dông Nai có van bàn lien tInh so 11784/UBND-VP ngày 12/11/2019 báo cáo 
và kiên nghj ThCi tithng ChInh phü, B Giao thông \/n täi xem xét giao UBND tinh 
Ba Rja - VUng Thu là co quan nhà nuc có thâm quyên k2 kêt và thirc hin hp dông 
Du an thành phân so 1 dài 46,8 Km (dogn qua djaphntInh Dông Nai dài 34,8 Km) 
và doan qua tinh Ba Rja -Vüng Tàu dài 12 Km (bao gôm 3,2 Km du'àng cao tôc và 
8,8 Km doan nhánh két nói vào cáng Cái Mép) theo hInh thüc dôi tác cong tu (PPP) 
giao UBND tinh Ba Rja - Vng Thu là co quan quyêt djnh dâu tu Dir an thành phân 

so 2 don Phü M - Vüng Tàu (dài 30 Km, quy mô 04 lan xe) to chirc triên khai dir 
an theo quy djnh. 

Theo d nghi cüa Bô Giao thông Vn tài ti Van bàn s 123 60/BGTVT-DTCT 
ngày 26/12/2019, Thu trnng Chinh phü dä có van bàn so 198/TTg-CN ngày 
07/02/2020 dông giao tinh Ba Rja - Vüng Tàu là co quan l.p Báo cáo nghiên ciru 
tiên khà thi Du an, trInh Thu tu'ong ChInh phü xem xét, quyêt djnh chü truong dâu 
tu và giao Bô Giao thông Vn tâi có trách nhim phôi hçp, ho trcl UBND tinh Ba 
Rja - Vüng Tàu trong qua trinh triên khai dr an. Hin nay Tinh dã bô sung danh 
milc dir an chuân bj dâu tu ti Nghj quyêt 111/NQ-HDND ngày 13/12/20 19 cüa 
UBND tinE. 

Theo van bàn UBND tinh dã báo cáo xin kien Thu tithng ChInh phü, so 
Du an thành phân so 1 có tong müc dâu tii 14.956 t' dOng, trong do chi phi bôi 
thuing giài phóng mt bang khoãng 5.443 t' dông, bao gôm: 

+ Dotn qua tinh Dng Nai có chiu dài 34,8 Km, tng mirc du tu 12.3 15 t' 
dông; trong do chi phi bôi thung giái phóng m.t bang khoàng 4.723 t' dông, các 
chi phi con li khoáng 7.592 t' dông. 

+ Doin qua tinh Ba Rja - Vüng Tàu CO tng müc du tu 2.64 1 t' dng, trong 
do chi phi bôi thithng giài phóng mitt bang khoáng 720 t' dông; bao gôrn: doin cao 
tôc dài 3,2 Km có tong mirc 851 t' dông (chi phi bôi thuOng 232 tST dông, chi phI 
con lti 619 t' dông) và don nhánh kêt nOi vào cáng Cái Mép dài 8,8 Km có tong 
rrnrc dau tu 1.791 t' dông (chi phi bôi thithng 489 t' dông, các chi phi cOn 1i 1.302 
t dông). 

* Kién nghj Thi tu'àng ChInh pht: dê có CO SO hoân tt các thà tic pháp 1 
dung quy djnh, phñ hgp vói Lut Ngân sách, Lut Dâu tu cong 2019 vá Nghj djnh 
63/201 8/ND-CP ye dâutu theo hInh thirc PPP truc khi trInh Thu tung Chinh phü 
phé duyt chü truong dâu tu, tinh Ba Rja - Vüng Tàu kiên nghj: 

(1) Di vâi dii an thành phn s 1, dài 46,8 Km (don Biên HOa - Phü M - 
ciim cáng Cái Mép Thj Vãi): 

- Thu tung ChInh phO xem xét, giao B K hoch Dâu tu, B Tài chInh, B 
Giao thông V.n tài xem xét, cândôi nguOn von Ngân sách Trung Jsong ho tr kinh 
phi bôi thithng giãi phóng mt bang don tuyên qua ja bàn tinh Dông Nai khoàng 
4.723 ty dng (din tIch dt thu hi khoàng 335 ha). Phn kinh phi xây dirng và các 
chi phi khác khoáng 7.5 92 t dOng së do Nhà dâu tu BOT thi.rc hin. 

- Tinh Ba Rja -Vüng Tàu s h trçY phn kinh phi bi thung giài phóng mt 
bang khoàng 232 t' dông cho dir an doan tuyên cao tôc di qua tinh dài 3,2 Km. Phân 
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kinh phi xây dmg và các chi phi khác khoãng 619 t dng së do Nhà du tu BOT 
thirc hin. Tinh Ba Rja Vüng Tàu së bô trI Ngân sách tinh dâu tu doan tuyên nhánh 
dài 8,8 Km t1r durng cao toe vào câng Cái Mép - Thj Vái vi tong mi1c dâu tu dir 
kin là 1.79 1 t' dông. 

(2) Di viii dir an thành phn 2 (doan tr Phü M5 - VQng Tàu dài 28 Km và 
2,8 Km dithng noi) day là doan tuyên cuôi cüa ththng cao toe Biên Hôa - Vüng Tàu, 
két nôi 03 do thj cüa Tinh gôm: thj xã Phü M5 - thành phô Ba Rja - thành phô Vüng 
Tàu. Dé chü dng thu hñt các nguOn von dâu tix khác nhau, sam có phirnng an dâu 
tu tuyên di.thng kêt nôi the do thj trong tinh, tinh Ba Rja - VQng Tàu kiên nghj Thu 
tithng, B Giao thông Vn tâi: 

Di vOi doan  tuyn tü nut giao Phü M dn nut giao \Tüng  Vn (thành ph 
Ba Rja) có chiêu dài 20 Km, gii) nguyen dâu tu duang cao tôc, giao tinh Ba Rja - 
VQng Tàu chü dng huy dng, thu xêp nguôn von và quyét djnh dâu tu dj an. Dôi 
vai don con laj  ti.r nut giao Vüng Van den Vüng Tàu dài 8 Km (noi 02 dO thi Ba 
Rja Va Vüng Tàu) cho phép tách ra khOi quy hoach dithng cao tôc dé Tinh quyt 
djnh dâu ti.r tuyên dithng triic chInh do thj theo dOng quy hoach  xây drng. 

3. Dr an Quc 1 56— Tuyn tránh thành ph Ba Rja: 
Dir an Quc 1 56 - Tuyn tránh thành ph Ba Rja, tinh Ba Rja - Vüng Tàu dâ 

duqc B Giao thông vn tài phê duyt tai  Quyêt djnh so 1 295/QD-BGTVT ngày 
14/6/20 1 1, cO chiêu dài 12,2 Km, tOrtg mtrc dâu tu là 1.167 t' dông. Trong do, phân 
von Trung uang dâu tu là 433 t dông (dâu tu tuyên chInh vâi quy mô duing cap 
III dOng bang, 4 lan xe); phân vOn dja phucing dâu tu là 734 tS'  dông (dau tu toàn b 
các hang miic cOn lai  cüa dir an, chi phi giãi phóng mt bang, hO trq tái djnh cu,...). 

Dir an dA du?c khâi cOng 02/10 gói thu xây 1p näm 2012. Tuy nhiên, do 
nguOn von Trung ung bO trI cho dçr an cOn thâp nên tién dO triên khai dir an den 
nay là rat chm (den nay mai hoàn thành nghim thu dua vào sir diing 02 gói thâu, 
04 gói thâu dã co bàn hoàn thành cOng tác thi cOng ngoài hin truang, 04 gói thâu 
cOn lai  hin dang triên khai thi công), không dáp irng duc tiên dO dê ra. LQy ké t1r 
nàm 2012 den nay, nguôn vOn Trung uang m&i bô tn cho dr an 170 tS'  dông (dat 
39,26% trên tOng müc dâu tu); nguOn vOn dja phuong dà bô trI là 717 t' dông (dat 
97,7% trén thng mirc du tu) lam ành huOng den tiên dO hoàn thành dir an. 

- Kiln nghj T/n tithng chInh phi: giao BO K hoach và Dâu tu, BO Giao 
thông Vn tái xem xét bO trI bO sung dü vOn ngân sach Trung u'ong con thieu là 
263,37 t dOng de hoàn thành dir an trong näm 2021. 

4. Các dir an din khI: 
- Ngày 22/11/2019, Tinh üy và UBND tinh dã có buôi lam viec  vai BO COng 

Thuong lien quan den các dr an nguôn din sir diing khi LNG trên dja bàn tinh dang 
duqc các nhà dâu tu dê xuât bO sung quy hoch phat triên din hrc quOc gia. BO 
COng thuong dà có Thông báo ket Iun sO 345/TB-BCT ngày 03/12/2019 (trong do 
có kien kêt lun dir an Trung tam Din hrc Long Son dä du hO so, hoàn thin cOng 
tác tham djnh, sam kiên nghj Thu tuang ChInh phü phé duyt bO sung quy hoach 
dir an nay; dôi vai các dir an cOn lai  cOn thiêu tài lieu và tinh pháp l, BO Cong 
thuong së tiêp tiic huang dan ho so). 
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- Ngây 06/12/20 19, Tinh üy BâRja — Vüng Thu có Van ban s 6754-C V/TU 
báo cáo Ban can sir Dáng ChInh phü dé nghj xem xét, bô sung 05 dr an din khI cüa 
tinh Ba Rja Vüng Thu váo Quy hoch Din VII diêu chinh. 

- Ngây 07/01/2020, Doàn Cong tác B Cong Thuang dã thirc hin khào sat 
thirc dja 05 dr an. Ti cuc hpp, lãnh dao  tinh dâ báo cáo, kiên nghj B Cong 
Thuong xem xét dê nghj Thu tuóng ChInh Phü phé duyt bô sung dir an dä hoàn 
thin các thu tiic (nhu dir an Trung tarn Din hrc Long San 3.600MW - 4.500MW) 
vào Quy hoch din VII diêu chinh; dông thi xem xét to chüc thârn djnh bô sung 
Quy hoach phát triên din 1irc quôc gia dôi vi các dir an da trInh ho so thâm djnh 
bô sung quy hoch (nhu dir an Nhà may nhit din Ba Rja 2, Nhà may Nhit din 
Phü M5 3.1); dông thai có hung dn cii the dôi vâi các dir an dang dê xuât cho chü 
truong bô sung quy hoch (nhu To hgp din khI hóa lông LNG — Cái Mép ha, Nhà 
may din khI LNG Long San). 

- Ngây 2 1/01/2020, B Cong thuo'ng có Thông báo s 08/TB-BCT kêt 1un 
cüa Thir trithng Hoàng Quôc Vuçmg theo do: Bó Cong Thu'crng tiép tyc kién nghf 
Thñ tu'&ng ChInh pht phê duyt bO sung vào Quy hogch din VII diêu chinh dOi vài 
giai dogn 1 cla dy' an Trung tam Din ly'c Long San (do ChInh Phi dâ dOng ye 
nguyen tác bO sung Quy hogch); dOi vO'i các dy' an nguOn din th dyng LNG, Bó 
Cong Thu'ang dâ chi dQo Viçn Náng lu'cing can tInh toán xác djnh t trQng, cOng 
suát cia các d' an din LNG den nám 2030 và saunám 2030 cza cá nzthc, cung 
nhu' cOng suát tOi da tgi tinh Ba Rja — Vüng Thu dê dam báo phát triên h thông 
din tin cçy, On dfnh và hiu qua. 

- Ngày 14/02/2020, UBND tinh có Van ban s 1076/UBND-VP dê nghj Thu 
tuâng ChInh phü, Bô Cong thuang xem xét, bô sung dix an Nba may din khI LNG 
Long San vào quy hoach phát triên din 1irc quôc gia. 

* Kien nghj Tht tithng ChInh pht: 

Xem xét, sm phê duyt b sung dr an Trung tam din lrc Long Son vào 
Quy hoach pháttriên din hrc quôc gia (Quy hoach din VII diêu chinh) và giao Bô 
Cong thuong tiêp tiic xem xét vic bô sung quy hoach phát triên din hrc quOc gia 
04 dir an con lai (Nba may nhit din Ba Rja 2, Nhà may Nhit din Phü M' 3.1, 
To hqp din khI hóa lông LNG — Cai Mép ha,  Nhà may din khI LNG Long San). 

5. San bay Co Ong (Con Dão): 

Ngày 24/2/2020, B Giao thông Vn tái dã có van ban so 1906/BGTVT-
KHDT gü'i UBND tinh Ba Rja - VQng Tàu ye tiên d triên khai thirc hin quy hoach 
chi tiêt Cáng Hang không Con Dao, dr kiên phê duyt trong tháng 3/2020. 

Kié'n nghj Tht tu'ó'ng ChInh phi: xem xét có 2 kin chi dao  B Giao thông 
Vn tai và các B ngành lien quan, sm phê duyt quy hoach  chi tiêt Câng Hang 
không Con Dáo vã triên khai dâu n dr an Nâng cap san bay CO Ong nhäm dáp üng 
yêu câu ha tang k thut phc vii phát triên kinh té - xã hi cüa huyn COn Dáo. 

6. San bay Ho Tram ti xa Lc An — huyn Dt DO: 
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Can cü quy hoach si'r diing dt dn näm 2020 và k hoch sir diing dt k' cui 
(2016-2020) cüa tinh Ba Rja — VQng Tàu duçic Thu tithng ChInh phü phé duyt tai 
Nghj quyêt so 117/NQ-CP ngày 06/9/2018, khu dat có quy mô khoãng 300 ha. Cic 
tác chiên - Bô Quôc phông dâ to chirc lay kiên các ngành ye vj trI và dang xem 
xét, thâm djnh ho sci quy hoch xây dirng san bay. UBND Tinh dã có Van bàn so 

10714/UBND-VP ngày 17/10/2019 g1ri Civic Tác chiên — B Quôc Phông, dé nghj 
Ciic tác chiên nghiên c1ru, to chic hop thârn djnh dê bô sung quy hoach, lam c s& 
triên khai các thu ti1c tiêp theo. 

Kiên nghj Thi twóng ChInh phi: xem xét có kiên chi do B Quôc phông 
só'm to chirc hop hi dOng thâm djnh lam cci s báo cáo Thu tithng ChInh phü xem 
xét, phê duyt bô sung quy hoch. 

7. Tuyn throng st Biên Hôa — Vüng Tàu: 

Giai don 1 cüa tuyn dr?iing st Biên Hôa — Vüng Tàu Co chiu dài 70 Km 
(dau tuyên ga Trãng Born, Phithc Tan - cuôi tuyôn càng Cái Mép - Thj Vái). Tong 
miirc dâu tu dir kiên 37.300 t dông (chua bao gôm chi phi dâu may, toa xe). 

D khai thác cO hiu qua h thng càng Cái Mép Thj Vâi và djch vi1 logistics, 
tang ci.thng lien két vüng gifla các tinh phIa Nam trong vüng Dông Nam B, ben 
canh vic dâu tix dir an dithng Cao tôc Biên HOa - VQng Tàu, dê nghj Thu tung 
Chinh phü, B Giao thông Vn tài xem xét giao cho tinh Ba Rja- Vüng Tàu nghiên 
c1ru dr an tuyên thr&ng sat kêt nôi Cáng Cái Mép - Thj Vái theo hInh thuc PPP. 

8. fltr an Trung tm thiro'ng mi tng hçrp Lotte Viing Tãu cüa Cong ty 
TNHH Trung tam thirong mi Lotte Vit Nam: 

- Thanh tra ChInh phü CO Kt lun thanh tra s 404/KL-TTCP ngày 26/3/2018 
và Van bàn s 2123/TTCP-C.III ngày 30/11/2018 kin nghj Thu tiióng ChInh phü 
xem xét các ni dung sau: 

+ D dam bâo rnôi trithng du tu và tránh nguy c khiu kin quc t cüa nhà 
dâu tu, can cu thirc té là Cong ty Lotte Vit Nam dã xây dirng tài san trên dat và 
hoat dng tilt näm 2014, kiên nghj không thu hôi dir an Trung tarn thuong mai  Lotte 
VUng Tàu. 

+ Vic chm ban hành thông báo np tin thuê dt dn dn yiêc Cong ty Lotte 
Vit Nam chm np tiên thuê dat có l do khách quan, do 4y kiên nghj không pht 
COng ty Lotte Vit Nam dOi yâi hành yj  chm np tiên thuê dat tai  Dr an Trung tam 
thixng mai  Lotte Vit Nam. 

- Tinh üy Ba Rja — Vüng Tàu CO Van bàn so 6432-CV/TU ngày 04/10/20 19 
báo cáo và kin nghj Ban can sir Dàng ChInh phü xem xét, chip thun các ni dung 
kin nghj cilia Thanh tra ChInh phO tai  Van bàn s 21 23/TTCP-C.III ngày 
30/11/20 18 nêu trên, dng thyi giao UBND tinh Ba Ria VUng Tàu tip ti1c truy thu 

tilr Cong ty Trüng Ducing Thai Scm s tin cOn lai  vào ngan sách nhà nuâc'. 

Ti Kt 1un thanh tra 404fKL-TTCP ngay 26/3/20 18: UBND tinh BRVT dà sCr dung 17.679.266.772 dng ngân 
sàch nhà nuâc d trà tin läi vay và các khoán chi phi cO lien quan cho Cong ty Tring Ducing Thai Scm gay thit hi 
ngân sách nhà nuâc, can thu h8i so tin nay ye cho NSNN. 
Cong van so 6432-C V/TU ngày 4/10/20 19: Cong ty Trting Drong Thai scm dã np li 2,5 t dong vào NSNN, so tiên 
con 1i cAn truy thu là 15.179.266.772 
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- Van phông ChInh phü có Thông báo s 225/TB-VP ngày 03/7/20 19 và Van 
ban so 10128/VPCP-VI ngày 05/11/2019 giao Bô Ké hoach  vâ D.0 tu chü trI, phi 
hçp vol các Co quan lien quan kim tra, rà soát li toàn b qua trInh giao dt và trin 
khai thuc hiên du an, viêc thuc hin các nghia v11 tài chInh, dê xu.t bin pháp xir 12 
và báo cáo Thu tuOng ChInh phü di vOi dtr an. 

- Bô K hoach và Dtu tu dã dr thâo van ban báo cáo Thu tuOng ChInh phü và 
có Van ban s 8967/BKHDT-DTNN ngây 29/11/2019 d nghj Thanh tra ChInh phü, 
Bô Tài nguyen và Môi truô'ng, Bô Tài ChInh, Bô Tu pháp, UBND tinh nghiên cru, 
có kin v ni dung dir thao theo do thng nht vOi kin nghj cUa Thanh tra ChInh 
phü và Tinh üy Ba Rja — Vüng Thu. (Uy ban nhân dan tinh dä có kin tai  Van ban 
s 1723/UBND-VP ngày 03/3/2020). 

- Kiê'n nghj Thu tiràng ChInh pht: chi dio các B ngành Trung ucmg sOm cO 
báo cáo ThU tuOng ChInh phU phu'ong an xir l theo kiên nghj cUa Tinh Uy Ba Rja 
— VUng Tàu, Thanh tra ChInh phU và B Ké hoch và Du tu: Cho phép Cong ty 
Lotte Vit Nam tip tic thuê khu dt 10.400 m2  tai  du'ng 3 tháng 2, Thi Sách, 
phu'O'ng 8, thành ph VUng Thu d trin khai Dir an Trung tam thuong mi tOng hp 
Lotte VUng Thu theo quy djnh tai  Dim i, Khoãn 1, Diu 118 Lut Dt dai näm 
2018; dng thii không pht Cong ty Lotte Vit Nam v vic chQm np tin thuê dt. 

9. Giãi quyt khiu ni cüa Ong Nguyen Van Tong vã 14 h dan ti 
phu'Ong 11, thành phô Vüng Tàu: 

- Ngày 12/02/2020, Van phông ChInh phu có Van ban s 1047/VPCP-V.I 
ngày 12/02/2020 viêc truyn dt kin cUa Phó ThU tuOng Thithng trirc ChInh phU 
Trucing HOa BInh v vic giái quy& khiu ni cUa ông Nguyn Van Tong và các h 
dan ti phung 11, thânh pM VUng Thu. Ni dung chi do: Dóng vài nç51 dung 
kién nghj cua Thanh tra ChInh phu néu tgi Van ban so 20/BC-TTCP ngày 
06/01/2020 ye vic giái quyêt khiêu nqi cua Ong Nguyen Van TOng và 14 hç3 dan tinh 
Ba Rf a - Vüng Tàu, UBND tinh Ba Ria - Vung Tàu tO chuc thyv hiçn kiên nghj cua 
Thanh tra ChInh phü, giái quyét dut diem vu viêc khiêu nai; báo cáo Thu tu'àng 
ChInh phi tru'ác ngày 29/3/2020. 

Ti Van ban s 20/BC-TTCP ngày 06/01/2020, Thanh tra ChInh phU kin 
nghj Thu tu'Ong ChInh phU: T chuc thyc hin kiê'n nghj cüa Bç5 Tài nguyen và MOi 
tru'O'ng tçii Van ban sO 250/B TNMT-TTr ngày 27/01/2011 dé giái quyét dtt diem 
khiéu nqi cua Ong Nguyen Van TOng dgi din 15 ngu'ài. (Tai Van ban sO 
250/BTNMT-TTr ngay 27/01/2011, B Tãi nguyen và MOi trthng kien nghj Thu 
tuOng ChInh phU: hi dgo UBND tinh Ba Rja- Vüng Thu 1pphuv'ng an bOi thu'àng 
dién tIch 54.294,5 m2  dá't nOngnghip cho 15 cá nhán theo quy d/nh cuapháp lut). 

- UBND tinh Ba Rja-VUng Thu nhn thy vic d xu.t giái quyt cüa BO Tài 
nguyen và Môi trithng, Thanh tra ChInh phU kin nghj bôi thung giá trj quyên sci 
diving dt cho các h dan là khOng có dU co sO pháp 1 bOi 03 l' do sau: 

(1) NgMn gc dat: Din tIch 54.294,5m2  d.t nông nghip ma "To huu trI" 
phithng 11 khiu ni bj Nhà nu'Oc thu M là rnt phân näm trong tOng din tIch 40,9 
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ha dt cüa Xi nghip Nông lam nghip thuc S Nông Lam Thüy 1çi duc UBND 
Dc khu Vflng Tàu-Côn Dào giao cho UBND phiRing 11 ttm thôi quân 1, ti Quyêt 
djnh s 634/QD.UB ngày 26/10/1987; vic bàn giao ctt có 1p Biên bàn so 36/BB-
XNLNN giUa Xi nghip Nông lam nghip Vüng Tàu và UBND Phrnmg 11. 

UBND phithng 11 dâ thirc hin vic dirng ten dang k vào S miic kê (Quyn 
s 3, UBND phithng 11 k ngày 01/6/1994); UBND thành phô Vüng Tàu k ngày 
20/8/1994; Ban Quân I Dt dai tinh k ngày 17/01/1995 v91 so thi:ra và s t bàn 

cii th. Không có ten ông Nguyn Van Tong và 14 h dan, cüng nhu "To him trI" 
dáng k sü diing dt trong S miic kê lu'u giQ' a câ 03 cp. 

Nhn xét xác minh ngun gc Mt cüa Cong an tinh Ba Rja Vüng Tàu tai  van 
bàn so 246/CAT-PA88 ngày 22/10/20 14 néu rô "Vic Ong Tong và can bphu'ô'ng 
11 cho rcng nám 1989 UBNDphiràng giao cho To' huii trI (15 ngwài), nhwng khOng 
cung cá'p du'çrc bát cii' gio'y t& gI chthig minh vic giao da't, ... "và xác dnh "Nguin 
go'c toàn b5 khu dat trên do Nhà nithc quán lj, ... ". 

Vic thy xóa S miic ké theo kin cüa Thanh tra Chinh phü (Van bàn so' 
20/BC-TTCP ngày 06/01/2020): theo h sa lu'u có 2 thira 95, trong do có mt thi:ra 
95 th hin din tIch 88.288 m2. Vic ghi thüa Mt s 95 có din tich 88.288 m2 ti 
ti Bàn d so 44 là có sai sot vi so thüa the hin trên bàn do phài là so thi'ra th hin 
t?i S miic kê (s 96). Do vy vic diu chinh s thi:ra tir "95" sang "96" không lam 
sai lch ho sa dja chInh (Báo cáo ke't qua xác minh cia COng an Tinh tgi van ban so' 
60 1/CA T-CSKT ngày 24/3/2 020). 

Diu nay chirng minh rO net cho vic Nhà nithc dã thrc hin quyn quàn l 
cii th cüa mInh dii vai din tIch nay và chü th dãng k vào S miic kê là UBND 
phithng 11, chir không phài Nba nithc thirc hin quyn quàn l nói chung. 

(2) Vic "To' huu trI" lam do'n xin giao ddt và xác nhn xin ca'p gio'y ch&ng 
nhn quyén sz dyng ddt (nám 2005,): 

Theo Báo cáo s 423/BC-UBND ngày 11/11/2008 cüa UBND Phi.ring 11: 
"... Ong DO Van Ly, OngNguyén Van TOng và mt sO ngwài dâ lam doii xin th dyng 
dé trông cay 'bgch dan,) vái tu' cách là TO hui trI. Tgi th&i a'iêm nàm 1989 UBND 
Phithng có cu3c hQp thông qua dOng ) giao cho to', vO'i myc dIch dê trOng cay nhm 
cái thin cuç5c so'ng ... ". 

Nhu' dã trmnh bay t?i  miic 1 nêu trên (van bàn s 246/CAT-PA88 ngày 
22/10/20 14 cüa Cong an tinh)thI không có bt cü giy ta gI th hin thai dim 1989 
UBND phi.rang 11 giao dat cho tO him trI. Nhiz 4y, có the khang djnh UBND 
phuing 11 da cho "T him tn" muqn Mt càa Nhà nithc d trng cay, cài thin cuc 
song. 

Theo quy djnh ti Diêu 13 Lut Dat dai nàm 1987 thI UBND cap xâ, phuang 
không có thm quyn giao dat. Tru&ng hçip neu cO vic giao Mt thI day là vic giao 
Mt trái th.m quyên. Do do, theo quy djnh ti Khoân 5, Diéu 38, Lu.t Dt dai nam 
2003; Khoàn 3, Diu 7 Nghj djnh s 197/2004/ND-CP ngày 03/12/2004 cüa ChInh 
phü (van bàn cO hiu 1irc ti th&i dim thu hi Mt) thI day thuc tru&ng hçxp thu hi 
Mt ma không &rcic bM thi.rang "Dct du'cic giao khOng ding do'i twçrng hogc khOng 
ding thdm quyn". 
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Vic xác nhgn Dan xin cap gia'y cht'cng nhgn quyen st dyng dat: 

Theo kt qua diu tra cüa Co quan Cânh sat diêu tra Cong an tinh Ba Rja-
Vüng Tàu (s 387/BC-CAT.PC46 ngày 23/4/2018): L?i trInh bay cüa các nhân 
chüng tnthc day (khi xác nhçn vào Dan xin xác nhçn vic th dyng dat dê 1p  ho scr 
xin cap giy cht'ng nhçn quyen st'c dyng dat de ngày 1 0/12/2004 dthig ten Ong DO 
Van Le và dan dé ngày 2 4/4/2005 do Ong TOng kj) là không ding vi bàn chat si,r 
viêc, vic xác nhn là do n nang, h so duçc to 1p chua dung vó'i quy djnh cUa 
pháp lut v dt dai, chua thiing vó'i thirc t din bin cüa si.r vic, có du hiu ngily 
tao ho so, hp thüc hóa d xin cp giy CNQSDD và sau nay là yêu câu giãi quyêt 
chInh sách bôi thithng; kêt qua diu tra chu'a phát hin có sir v li7i trong viçC XaC 
nhn các ni dung không dung nêu trên; hin Nhà nuâc chua cong nhn quyn sir 
ding dt hoc dn bü giá trj quyn sir dçing dt (do chua kt thüc vic giài quyêt 
khiu nti) nên hu qua chua xáy ra. VI 4y, Co quan Cành sat diêu tra Cong an tinh 
Ba Rja-VQng Tàu không khii t vii an hinh sir. 

Nhu vy, nu giài quyt bi thi.thng cho ông Tong và 14 h dan thI hành vi 
xác nhQtn các ni dung khOng dung nêu trên dã cu thành "ti lçri dyng chtc vy, 
quyn hin trong khi thi. hành cOng vy" và hành vi nay có th bj xem xét, xir l hInh 
sir; vic giài quy& bi thung có th bj xem là dng phm khi gián tip d xáy ra 
thit hti cho ngân sách nhà nuâc. 

Ngoài ra, vic np thug mt thn cho nhiu nãm là d hçip thirc hóa h so khi 
lam thu tiic xin cp giy chüiig nhtn QSDD (nám 1997 nç5p cho các nàm 1993, 
1994, 1995, 1996, nàm 2007 nóp cho các nàm 2005, 2006, 2007; nàm 2008 nç5p cho 
các nàm 2003, 2004). 

(3) Ve thy'c te th dyng dat: Qua xác minh cho th.y trên thirc t ông Nguyn 
Van Tong và các h dan không trirc tip 5ir dçtng dt ma thuê gia dInh Ong Nguyn 
Van K ye a, trng trot trên khu dt tü nàm 1989 cho dn khi bj thu hôi (theo Van 
bàn sO 246/CA T-PA88 ngày 2/10/2014 cta COng an tinh Ba Rja-ViThg Tàu) và cüng 
không có chrng cü rO rang d xác djnh din tIch ci th các h dan sü dyng là bao 
nhiêu. Thirc t trên din tIch 54.294,5m2  dt chi có 673 cay bach dan, tüc khoàng 
125 cây/10.000m2. Nhu vy, cho thy hu ht din tIch dt khOng duqc sü ditng2. 

Vic Ong Nguyn Van Tng ti.thng trinh It cay bach dan là do BAo so 9 lam 
gay d là không dung, mau thun v thai gian (kiêm kê tài san trên dat näm 2004, 
xay ra truóc khi có Bào s 9 vào tháng 12 nàm 2006). 

* Can cir các ni dung trên, din tIch dt các h dan dang khiu nti là dt do 
Nhà nuac quan l2, vic các h dan yêu cu bM thu'ang giá trj quyên si:r diing dat là 
không có co s pháp l giâi quyt. Vic B Tài nguyen vâ MOi truang can cr Khoàn 

2  Kt qua kim ké ti tha dim thu hi dt cho thy trên d.t chi có 117 cay bach dan 5cm; 102 cay b.ch dan 6cm; 
216 cay tram hông yang 5cm; 235 cay tram bong yang 46cm; 03 cay me 3 nämtuôi. Toàn b so cay trên duc bM 
thu'ng vài so tién 4 triu dong, cüng vâi môt so ao vói diên tich 3.915m2  duqc bôi thung so tiên 86 triu dông. 
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6, Diêu 8, Nghj djnh s 197/2004/ND-CP ngày 03/12/2004 cüa ChInh phü d kin 
nghj bi thtthng giá trj quyM sü dung dt là không ding bàn chit vii vic. 

Ti thai dim UBND thành ph VUng Tàu ban hành Quyêt djnh s 3 133/QD-
UBND ngày 04/8/2008 thu hôi dt và Quyêt djnh so 4342/QD-UBND ngày 
13/10/2008 phê duyt kinh phi bM thithng, h trg cho To huu trI thI Nghj djnh s 
84/2007/ND-CP ngày 25/5/2007 cüa ChInh phü dang có hiu 1irc pháp 1ut. Trong 
do, t?i  Dim b, Khoán 2, Diu 67, Nghj djnh so 84/2007/ND-CP cia bãi bO Khoân 
6, Diêu 8, Nghj djnh so 197/2004/ND-CP. 

* Kien nghf Thi tu'ó'ng ChInh phi: xem xét lii ni dung vii vic nhäm báo 
dam vic giãi quyêt dung bàn chit vii vic, không lam that thoát ngân sách Nhà 
ntthc. 

Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu kinh báo cao./. 

No'i nhân: 
- Nhis trên; 
- Thuông trrc Tinh üy (b/c); 
- Chü tich và các Phó Chü tjch; 
- Van phông Tinh cty, UBND tinh; 
- Các So: KHDT, GTVT, TNMT, CT, 
- UBND thành ph VT; 
- UBND thi xà Phá M; 
- UBND các huyti: Dat DO, Con Dào; 
- Luu VT, TI-I. Nguyn Van Th9 
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