Ngày 22-9, S Tài nguyên và Môi trng thành ph à Nng thông tin các ni dung liên quan n hy b
Quyt nh s 3387/Q ngày 2-8-2019 ca UBND thành ph à Nng i vi d án Khu nhà Phú Gia.
C th, tháng 1-2017, UBND thành ph à Nng ban hành Quyt nh s 166/Q-UBND v vic cho phép
Cty TNHH Phú Gia Compound chuyn mc ích s dng t t t thng mi dch v sang t ti khu t 126 Ông Ích Khiêm vi quy mô 20.023m2 xây dng Khu nhà Phú Gia. Theo ó, giao S Tài nguyên
và Môi trng t chc xác nh giá t trình Hi ng thm nh giá t, báo cáo UBND thành ph phê duyt
theo quy nh.
Ngày 24-4-2017, UBND thành ph à Nng có vn bn giao S Tài nguyên và Môi trng kim tra ngun
gc t, mt xây dng trc khi chuyn mc ích i vi d án Khu nhà Phú Gia. S ã tin hành kim tra, rà
soát pháp lý liên quan n d án theo quy nh ca pháp lut; ng thi giao Trung tâm Phát trin qu t
kim tra các quy hoch ràng buc trc khi u giá i vi khu t 126 - Ông Ích Khiêm trình UBND thành
ph xem xét xác nh giá t c th làm c s tính ngha v tài chính do chuyn mc ích ca d án nêu trên.
Tháng 5-2018, S có vn bn trình Hi ng thm nh giá t. Tuy nhiên, ti thi im này, d án này nm
trong 9 d án mà B Công an có vn bn ngh cung cp thông tin, tài liu liên quan theo quyt nh
khi t v án. Tháng 8-2018, UBND thành ph có vn bn thng nht tm thi dng xác nh giá t c th i vi d
án Khu nhà Phú Gia.
Tip ó, ngày 20-3-2019, UBND thành ph có vn bn giao S Tài nguyên và Môi trng xác nh giá t c
th làm c s xác nh ngha v tài chính khi chuyn mc ích t t thng mi dch v sang t . S ã phi hp n v
t vn xác nh giá t, trình Hi ng thm nh giá t và trình UBND thành ph phê duyt giá t ti Quyt nh s
3387/Q-UBND ngày 2-8-2019 v phê duyt giá t c th i vi d án Khu nhà Phú Gia làm c s thc hin
ngha v tài chính do chuyn mc ích s dng t. Tuy nhiên, d án ang trong quá trình khi t v án nên
Quyt nh s 3387/Q-UBND ngày 2-8-2019 cha c thc hin.
n ngày 13-1-2020, TAND Hà Ni có Bn án hình s s thm s 20/2020/HS-ST và ngày 12-5-2020,
Tòa án nhân dân cp cao ti Hà Ni có Bn án hình s phúc thm s 158/2020/HS-PT v x lý vi phm
các quy nh v Lut t ai. Theo ó, i vi d án Phú Gia Compound có ni dung: "Giao cho y ban
nhân dân thành ph à Nng cùng các bên liên quan thc hin th tc pháp lý theo quy nh pháp lut,
m bo quyn li cho công dân, tránh phát sinh thit hi, gi n nh v an ninh trt t". m bo các iu kin
thi hành bn án ca TAND Hà Ni, UBND thành ph à Nng nhn thy vic ban hành Quyt nh s
3387/Q-UBND ngày 2-8-2019 là cha phù hp nên quyt nh hy b tip tc trin khai bn án ca tòa.
Lãnh o S Tài nguyên và Môi trng thành ph à Nng cho bit, sau khi rà soát, ánh giá các vn
liên quan trong vic thc hin thi hành Bn án ca các ngành chc nng, S s nghiên cu, tham mu
UBND thành ph trin khai thc hin Bn án hình s phúc thm s 158/2020/HSPT ngày 12-5-2020 và
t chc xác nh giá t ca d án theo úng quy nh.
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