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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 154

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Về việc tiếp tục giải trình một số nội dung theo Báo cáo
số 132/BC-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo
Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu
hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất
phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo
Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh
(Sau khi UBND tỉnh có Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 05/7/2019)

Theo nội dung ý kiến của HĐND tỉnh tại Báo cáo số 132/BC-HĐND
ngày 05/7/2019 thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ
sung công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất
rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi kèm theo Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh
(sau khi UBND tỉnh có Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 05/7/2019), UBND
tỉnh báo cáo giải trình, cụ thể như sau:
Nội dung tại điểm c, Khoản 3, Mục II của Báo cáo số 132/BCHĐND ngày 05/7/2019 (giải trình đối với dự án Điện năng lượng mặt trời
tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn)
Dự án Điện năng lượng mặt trời tại xã Bình Nguyên được Bộ Công
Thương phê duyệt bổ sung danh mục dự án vào quy hoạch phát triển điện lực
tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 556/QĐ-BCT ngày 12/02/2018 và UBND
tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 280/QĐUBND ngày 30/3/2018. Căn cứ các chủ trương nêu trên, UBND tỉnh đưa dự
án vào danh mục kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và phê duyệt tại Quyết định
số 761/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 (thuộc danh mục dự án thỏa thuận). Tuy
nhiên trong quá trình đơn vị triển khai thực hiện dự án thì được Tổng cục
Quản lý Đất đai trả lời đây là dự án điện mặt trời thuộc đối tượng thu hồi đất
được quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai (Công văn số
1615/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 12/9/2018). Do đó, dự án phải bổ sung vào
danh mục thu hồi đất là đúng theo quy định của Luật Đất đai
Về nội dung trước đây UBND tỉnh đã đưa dự án vào Kế hoạch sử dụng
đất trong danh mục thỏa thuận tại Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày
05/9/2018, UBND tỉnh quyết định hủy bỏ dự án Điện năng lượng mặt trời tại
xã Bình Nguyên ra khỏi danh mục thỏa thuận.

Trên đây là một số nội dung giải trình theo Báo cáo số 132/BC-HĐND
ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc thông
qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử
dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH ;
- Lưu: VT, NNTN (Vũ 423).
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