
 

 
UBND QUẬN CẨM LỆ 

VĂN PHÒNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-VP         Cẩm Lệ, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND quận - Hồ Văn Khoa 

tại cuộc họp giao ban cơ quan tuần 16 năm 2022 

 

Ngày 18/4/2022, UBND quận tổ chức cuộc họp giao ban cơ quan tuần 16 

năm 2022; tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo UBND quận; Trưởng các 

ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra; Kinh tế; Văn phòng 

UBND quận. Sau khi nghe ý kiến của các ngành, đơn vị, đồng chí Hồ Văn Khoa 

-  Chủ tịch UBND quận có ý kiến kết luận như sau: 

1. Giải quyết gia hạn thời gian sử dụng đất của ông Trần Thanh Tuấn đối 

với 02 (hai) thửa đất số 122, tờ bản đồ số 189 và thửa đất 02, tờ bản đồ số 189, 

tại phường Hoà Xuân 

Thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất của ông Trần Thanh Tuấn đã hết 

nhưng ông Tuấn vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, việc đề nghị được gia hạn thời 

gian sử dụng đất lần hai của ông Trần Thanh Tuấn hiện nay pháp luật về đất đai 

chưa quy định nên không có cơ sở để gia hạn thời gian sử dụng đất lần hai.  

Theo giải trình của ông Tuấn thì sau khi nhận chuyển nhượng, do tình 

hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Đà Nẵng phải thực hiện 

giãn cách xã hội nhiều lần ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện các thủ 

tục đầu tư của ông. Đây là trường hợp bất khả kháng theo điểm b, Khoản 1, 

Điều 15, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

Việc chậm triển khai các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng dự án là 

do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, do đó chưa thuộc trường hợp phải thu 

hồi đất theo quy định tại điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật đất đai năm 2013 và 

xem xét cho phép được tiếp tục triển khai dự án. 

Qua làm việc được biết, hiện nay ông Tuấn đang tiến hành làm các thủ tục 

pháp lý về đầu tư để triển khai xây dựng dự án Trung tâm thương mại tại 02 khu 

đất nêu trên với quy mô 18 tầng. Ngoài ra, Căn cứ Kết luận số 180-KL/TU ngày 

24/3/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về xây dựng và phát triển 

quận Cẩm Lệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động 

số 03-CTr/QU ngày 29/9/2020 Quận ủy Cẩm Lệ về thực hiện Nghị quyết Đại 

hội lần thứ IV Đảng bộ quận Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đó phương 

hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quận Cẩm Lệ trong nhiệm kỳ này, tập 

trung nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, bố trí quỹ đất có diện tích lớn, phù hợp để 

kêu gọi đầu tư sớm hình thành ít nhất 02 trung tâm thương mại có quy mô trên 

địa bàn quận. Xét nhu cầu của chủ sử dụng đất, nguyên nhân bất khả kháng do 
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dịch bệnh và định hướng phát triển của quận Cẩm Lệ trong thời gian đến, 

UBND quận có ý kiến như sau: 

- Đề nghị ông Trần Thanh Tuấn tiếp tục sử dụng đất để triển khai dự án 

tại 02 (hai) thửa đất số 122, tờ bản đồ số 189 và thửa đất 02, tờ bản đồ số 189 tại 

phường Hoà Xuân. Ông Trần Thanh Tuấn có trách nhiệm phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai 

thực hiện dự án để đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng theo nội dung ông 

Tuấn cam kết với UBND quận Cẩm Lệ tại Biên bản làm việc ngày 15/4/2022. 

Trường hợp ông Trần Thanh Tuấn tiếp tục chậm triển khai dự án, UBND quận 

Cẩm Lệ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND quận văn bản 

trả lời đơn và hướng dẫn ông Trần Thanh Tuấn thực hiện. 

2. Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 

Giao đồng chí Ngô Ngọc Hậu theo dõi, chỉ đạo phòng Kinh tế làm việc 

với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đảm 

bảo thành phần, nội dung; báo cáo Chủ tịch UBND quận xem xét, quyết định. 

3. Thanh tra quận chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương 

tham mưu UBND quận giải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng của công dân.   

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND quận - Hồ Văn Khoa tại cuộc 

họp giao ban cơ quan tuần 16 năm 2022, Văn phòng UBND quận thông báo đến 

các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND quận;  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;  

- Phòng Kinh tế;  

- Thanh tra; 

- UBND phường Hòa Xuân; 

- CVP, các PCVP UBND quận; 

- Lưu: VT, TH.                

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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