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ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  
Số:        128    /BC-UBND              Bình Thuận, ngày   18    tháng 6  năm 2013

				     	
BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 5- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Tại kỳ họp thứ 5-Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trả lời cụ thể từng vấn đề chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (Công văn số 4559/UBND-TH ngày 28 tháng 11 năm 2012). Nay, Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo cụ thể tiến độ, kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 5-Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX như sau:
1. Diện tích đất trồng thanh long trên địa bàn tỉnh ta tiếp tục phát triển. Đề nghị tỉnh cho biết trong số diện tích đất trồng thanh long mới có diện tích đất trồng lúa trong quy hoạch chuyển sang trồng thanh long không? Nếu có thì đã xử lý vi phạm như thế nào và biện pháp quản lý của tỉnh trong thời gian tới?
Từ đầu năm 2013 đến nay, giá thanh long trên thị trường luôn ở mức cao (tháng 1/2013 giá bình quân là 13.700 đồng/kg, tháng 02/2013 giá 21.300 đồng/kg, tháng 3/2013 lên đến 30.000 đồng/kg, tháng 5/2013 giá 14000-15000 đ/kg, tháng 6 giá 11.500 đ/kg). Điều này đã kích thích người dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng thanh long, trong đó, có nhiều hộ dân đã tự ý trồng thanh long trên nền đất lúa. 
Theo quy hoạch diện tích thanh long tỉnh Bình Thuận đến năm 2015: 15.087 ha. Nhưng đến cuối năm 2012 diện tích thanh long đã lên đến 19.443 ha, vượt quy hoạch 4.356 ha. Đặc biệt là diện tích thanh long trồng mới trên nền đất lúa 2, 3 vụ đã xảy ra khá phổ biến tại một số địa phương. Trong năm 2011, theo báo cáo của các huyện, diện tích thanh long trồng mới phát sinh trên nền đất lúa ổn định 2, 3 vụ là 3.168 ha, trong đó tập trung chủ yếu là Hàm Thuận Bắc (2.782 ha) và Hàm Thuận Nam (273 ha); một số ít tại các huyện Tuy Phong (65 ha), Bắc Bình (18,4 ha) và La Gi (27 ha). 
Trước tình hình trên, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chặt chẽ diện tích đất lúa trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có văn bản và làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đề nghị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và ngăn chặn việc trồng thanh long tự phát trên đất lúa 2, 3 vụ. 
Theo đó, UBND các huyện cũng đã tích cực chỉ đạo UBND các xã tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động người dân không trồng thanh long trên đất lúa 2-3 vụ; tổ chức công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho người dân biết để thực hiện. Đặc biệt là UBND các huyện đã tăng cường công tác quản lý chặt chẽ diện tích đất lúa trên từng địa bàn, chỉ đạo các xã kiểm tra lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những người trồng thanh long trên đất lúa. Qua kiểm tra, UBND các địa phương đã phát hiện xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm như ở huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và huyện Bắc Bình. Tại huyện Hàm Thuận Bắc, riêng trong 5 tháng đầu năm, đã lập biên bản vi phạm 1.009 trường hợp/(253,8 ha); trong đó vi phạm đất lúa 2-3 vụ: 154,2 ha, lúa 1 vụ: 99,6 ha. Đến nay, đã có quyết định xử lý 392 trường hợp; đang tiếp tục xác lập hồ sơ 617 trường hợp. Huyện Bắc Bình, qua kiểm tra 7 xã đã phát hiện 44 ha trồng trên đất lúa, đã xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 105/2009/NĐ-CP; đồng thời huyện đã ban hành Chỉ thị yêu cầu tất cả các hộ dân trồng lúa trên địa bàn huyện phải cam kết không trồng thanh long trên đất lúa. Đối với Hàm Thuận Nam, mới kiểm tra phát hiện vi phạm 5 trường hợp trồng thanh long trên đất lúa với diện tích 0,5 ha. 
Để quản lý chặt chẽ diện tích quy hoạch đất trồng lúa, không cho phát triển thanh long trên nền đất lúa đã quy hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp trong thời gian đến như sau:
a) Về các giải pháp quản lý đất quy hoạch trồng lúa:
+ Thanh tra chuyên ngành về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường và của UBND cấp huyện, đặc biệt là cấp xã, tăng cường trách nhiệm trong việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được quy định tại Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai để tăng cường quản lý diện tích đất lúa. 
+ Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhanh chóng hoàn thành Bản đồ số hóa diện tích đất lúa ổn định trên địa bàn tỉnh đến phạm vi cấp xã; Phối hợp cùng UBND các huyện, thị xã công bố công khai và quản lý chặt chẽ đất lúa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lúa tại từng địa phương; Đồng thời, tập trung các biện pháp để phát triển sản xuất lúa theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, chất lượng, đạt hiệu quả cao và bền vững, chú ý bảo vệ môi trường; khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất lúa và quỹ đất có ưu thế sản xuất tốt lúa nước trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
+ Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương huyện, xã có liên quan trong việc công bố công khai, quản lý chặt chẽ quy hoạch vùng trồng thanh long và vùng trồng lúa ổn định trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bình Thuận; trong đó, quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2015 là 48.898 ha, đến năm 2020 là 46.000 ha. Do đó, từ nay đến năm 2015 và 2020 bằng nhiều hình thức và biện pháp kiên quyết, phải duy trì ổn định số diện tích đất lúa Chính phủ đã giao cho tỉnh Bình Thuận.
b. Về chính sách hỗ trợ: 
Để triển khai Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012, Chính phủ đã bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Bình Thuận 44 tỷ đồng (năm 2012: 22 tỷ, năm 2013: 22 tỷ). Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Công văn 3144/UBND-KTN ngày 16/8/2012 chỉ đạo, giao các Sở, ngành, UBND các địa phương triển khai thực hiện. Sau khi có Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ, các Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn về thủ tục chi trả cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, làm cơ sở cho các địa phương thực hiện việc chi trả đúng theo quy định.
2. Công trình thủy lợi đập dâng Sông Phan - huyện Hàm Tân do Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (nay là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Bình Thuận) làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng từ cuối năm 2008 - đầu năm 2009, đã cơ bản xong đập đầu mối và khoảng 6 km hệ thống mương. Tuy nhiên, từ khoảng tháng 6/2011 đến nay đã dừng thi công công trình này. Đề nghị UBND tỉnh cho biết rõ nguyên nhân dừng thi công? Đến khi nào công trình mới được tiếp tục xây dựng hoàn thành để đưa vào sử dụng?
- Công trình đập dâng Sông Phan còn gần 06 km kênh chính phải dừng thi công vì 2 lý do: 
+ Diện tích thu hồi đất của hệ thống kênh mương có 1.057,3 m2 đất trồng lúa, theo quy định phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; 
+ Các hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; nên không thể tiếp tục thi công.
- Đối với diện tích đất lúa, về nguyên tắc phải xin ý kiến của Chính phủ. Để nhanh chóng giải quyết việc thu hồi và đền bù đất, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường để lại diện tích đất lúa này chờ ý kiến Chính phủ và ủy quyền cho UBND huyện Hàm Tân thu hồi, đền bù phần diện tích còn lại. Đến ngày 11/9/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2635/STNMT-CCQLĐĐ ủy quyền cho UBND huyện Hàm Tân thực hiện thu hồi đất và bồi thường theo qui định (trừ diện tích đất lúa). Hồ sơ thu hồi đất Công ty đã nộp đầy đủ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân và Công ty đã cử cán bộ thường xuyên phối hợp, đôn đốc Phòng Tài nguyên và Môi trường sớm tham mưu UBND huyện Hàm Tân thu hồi đất chi tiết, làm cơ sở để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân còn lại. Tuy nhiên, UBND huyện Hàm Tân vẫn chưa có quyết định thu hồi đất chi tiết. 
- Từ đầu năm đến nay,  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tiếp tục kiến nghị nhưng huyện Hàm Tân vẫn chưa tiến hành thu hồi đất để bồi thường nên chưa có mặt bằng để thi công 6 km tuyến kênh chính còn lại như nói trên. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Hàm Tân khẩn trương thu hồi đất và lập hồ sơ bồi thường cho dân và giải phóng mặt bằng nhằm khẩn trương tiếp tục thi công phần khối lượng còn lại để sớm đưa công trình phục vụ sản xuất cho nhân dân.
3. Việc bồi thường cho 09 hộ dân có đất trong lòng hồ Đá Bạc đã nhiều năm nay vẫn chưa giải quyết nên các hộ dân rất bức xúc. Đề nghị tỉnh cho biết rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm giải quyết bồi thường cho dân? Đến khi nào mới tiến hành bồi thường?
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Quản lý dự án và Tư vấn xây dựng công trình Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát, kiểm tra và cung cấp các loại hồ sơ thu hồi, đền bù thuộc công trình hồ Đá Bạc - huyện Tuy Phong từ  năm 1996  cho Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi để có đủ cơ sở pháp lý giải quyết tiếp theo. 
Thực tế, ngoài những văn bản mà Trung tâm Quản lý Dự án và Tư vấn xây dựng công trình đã cung cấp trước đó như: Báo cáo khả thi công trình hồ Đá Bạc, Biên Bản khảo sát thực địa, Tờ trình đề nghị thu hồi đất, các Quyết định của Chính phủ, của tỉnh về thu hồi và giao đất để xây dựng công trình hồ Đá Bạc và một số văn bản khác … thì toàn bộ hồ sơ thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng công trình hồ đá Bạc đã bị thất lạc. Do đó Trung tâm QLDA và Tư vấn công trình NN-PTNT đã có Văn bản số 281/TTQLDA ngày 04/12/2012 xác nhận việc thu hồi đất thi công công trình hồ Đá Bạc năm 1996 chỉ đến cao trình 30,9m. 
Về phía Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận, trên cơ sở các tài liệu hồ sơ nhận được như trên, khi mực nước trong hồ Đá Bạc rút xuống đến cao trình + 30.90 m, đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Hảo và các hộ dân tiến hành kiểm tra thực địa diện tích đất nằm trên cao trình + 30.9 m (mực nước dâng bình thường): gồm có 11 hộ dân, số diện tích ngoài thực địa là 4,9 ha (diện tích tăng thêm 3 ha và số hộ dân tăng lên 2 hộ so trước đây). Công ty đã đề nghị UBND xã Vĩnh Hảo rà soát tính pháp lý đối với số diện tích của 11 hộ dân này. Hiện nay, UBND xã Vĩnh Hảo đang tiến hành rà soát, nên chưa có cơ sở giải quyết đền bù cho các hộ dân nói trên được.
Sau khi có kết quả rà soát tính pháp lý của UBND xã Vĩnh Hảo, trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi, UBND tỉnh sẽ xem xét việc thu hồi đất và bồi thường trong dự án Cấp nước nhiệt điện Vĩnh Tân (trong dự án này có gói thầu tu sửa, nâng cấp hồ Đá Bạc).
4 Tình trạng khai thác gỗ trái phép (tại các vùng giáp ranh) vẫn còn diễn biến phức tạp. Đề nghị UBND tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý tình trạng trên trong thời gian tới?
Nhờ triển khai các biện pháp nhất là tăng cường công tác truy quét nên tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng vùng giáp ranh có giảm so với trước, nhưng còn ở mức cao và một số nơi còn diễn biến phức tạp.
Trước thực trạng trên, trong 6 tháng đầu năm 2013, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng khai thác gỗ trái phép, nhất là vùng giáp ranh. Thực hiện sự chỉ đạo trên, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm đã triển khai các biện pháp sau:
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phối hợp về quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp: “Quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh” đang lấy ý kiến để trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 6/2013. “Quy định phân công, phân cấp về công tác bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh”. “Quy chế phối hợp giữa đơn vị chủ rừng, UBND xã và Hạt kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng và chống người thi hành công vụ”; tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá tình hình, kết quả bảo vệ rừng vùng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế 1087/QC-UBND ngày 16/5/2013 về phối hợp quản lý, bảo vệ rừng khu vực giáp ranh giữa Bình Thuận và Lâm Đồng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng có liên quan giữa 2 tỉnh trong công tác bảo vệ rừng giáp ranh.
- Tăng cường xây dựng lực lượng bảo vệ rừng vùng giáp ranh: Đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai để triển khai xây dựng Trạm Bảo vệ rừng liên huyện (Bắc Bình – Đức Trọng) trong năm 2013 như thống nhất giữa 2 tỉnh. Đã bố trí thêm công chức Kiểm lâm địa bàn hỗ trợ các chốt, trạm bảo vệ rừng thuộc các chủ rừng; trang bị thêm công cụ hỗ trợ chống phá rừng.
   Mặt khác, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đã tăng cường công tác tuần tra, truy quét vùng giáp ranh, trong 5 tháng đầu năm 2013: Các Hạt Kiểm lâm và Đội Kiểm lâm cơ động - PCCCR phối hợp với lực lượng chức năng huyện, UBND các xã và các đơn vị chủ rừng tổ chức tuần tra, phát hiện, xử lý 58 vụ, giảm 14 vụ so cùng kỳ năm trước.
- Các Hạt Kiểm lâm các huyện đã có 101 lượt tuần tra, truy quét khu vực rừng giáp ranh, phát hiện và thu giữ 01 súng trường tự chế, 18 máy cưa, 52 mô tô, 53,857 m3 gỗ, …Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng phối hợp liên ngành đã tổ chức truy quét, có huyện Đức Trọng tham gia, đã thu giữ 47m3 gỗ tròn và gỗ xẻ nhóm IIA-Nhóm V, đang củng cố hồ sơ để xử lý. Nhờ vậy, tình hình phá rừng, khai thác lâm sản trái phép vùng giáp ranh có giảm so với trước.
5. Các dự án trồng cây cao su của các doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Hiền Lâm, Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Kim Ngân, Doanh nghiệp tư nhân Quân Ngọc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Long vì sao đến nay chưa được giao đất, cho thuê đất? Việc này có làm thất thu nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp đối với tỉnh không? Nếu có thì trách nhiệm thuộc về ai? Hướng khắc phục sắp đến như thế nào? 
- Đối với DNTN Ngọc Kim Ngân, DNTN Quân Ngọc và DNTN Hưng Long: 03 dự án này đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2010, mục tiêu của dự án là trồng rừng, trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp; quy mô đất đai: DNTN Ngọc Kim Ngân 158,84 ha, DNTN Quân Ngọc 115,14 ha; DNTN Hưng Long 362 ha; nguồn gốc diện tích đất 03 Doanh nghiệp Hợp đồng nhận khoán với Lâm Trường Tánh Linh (nay là Công ty Lâm Nghiệp Tánh Linh) theo Nghị định 01/NĐ-CP ngày 04/01/1995. Đến nay, 03 Doanh nghiệp trên chưa có Quyết định thu hồi và cho thuê đất của UBND tỉnh nên chưa có cơ sở để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất. Hiện nay, diện tích này vẫn thuộc quyền quản lý của Công ty Lâm nghiệp Tánh Linh. 
+ Lý do: theo Công văn số 1984/UBND-KTN ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh rà soát đề xuất chủ trương chung giải quyết các trường hợp nhận khoán theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04/01/1995 nay không thuộc đối tượng nhận khoán theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương thống kê lại toàn bộ các trường hợp nhận khoán theo Nghị định số 01/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/1995; trên cơ sở đó, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, nhất là chính sách về đất đai tham mưu đề xuất trình tự thủ tục và chủ trương chung để giải quyết. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với UBND huyện Tánh Linh triển khai rà soát, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp kê khai, lập các thủ tục tùy theo trường hợp và theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt sẽ đề xuất giải quyết cho tiếp tục giao khoán, liên kết liên doanh hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và các quy định liên quan đến bảo vệ đất lâm nghiệp.
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Thuận được xét duyệt; chính sách chung của UBND tỉnh về thu hồi và cho thuê đất lâm nghiệp (các trường hợp nhận khoán theo Nghị định 01/NĐ-CP của Chính phủ) đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất cụ thể; trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi và cho thuê đất theo quy định đối với những trường hợp chuyển sang hình thức thuê đất.
- Đối với Công ty TNHH Lý Hiền Lâm: 
Dự án của Công ty TNHH Lý Hiền Lâm, UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh thực hiện công tác thanh tra toàn diện đối với dự án trồng cây cao su của Công ty TNHH Lý Hiền Lâm tại Công văn số 4307/UBND-KTN ngày 12/11/2012. Ngày 28/3/2013, Thanh tra tỉnh đã có Kết luận số 04/KL-TTBT về kết luận thanh tra dự án trồng cây cao su tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân và xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh; theo đó có kết luận làm rõ một số nội dung: 
+ Xác định được Công ty TNHH Lý Hiền Lâm là tiền thân của Tổ Hợp tác Bình Minh là doanh nghiệp đã đầu tư trồng cây cao su tại địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân và xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, với tổng diện tích khu đất theo hiện trạng đang sử dụng là 472,69 ha/480,05 ha (trừ diện tích 7,36 ha do các hộ dân đang bao chiếm sử dụng).
+ Đã tính truy thu tiền sử dụng nông nghiệp và truy thu tiền thuê đất tính từ năm 1999 đến tháng 12/2012 với số tiền phải truy thu là 1,711 tỷ đồng. 
Hiện nay, Công ty TNHH Lý Hiền Lâm đã nộp đầy đủ số tiền truy thu 1,711 tỷ đồng nói trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh vào ngày 24/4/2013 (theo hình thức chuyển khoản);
Trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại Kết luận số 04/KL-TTBT ngày 28/3/2013, ngày 5/6/2013 UBND tỉnh có Công văn số 2106/UBND-KTN cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Hiền Lâm được tiếp tục sử dụng 472,69 ha đất đã đầu tư trồng cây cao su tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân và xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh trên cơ sở dự án trước đây của Tổ hợp tác Bình Minh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo và hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Hiền Lâm hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lý Hiền Lâm hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty hoàn chỉnh thủ tục và ký hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.
6. Hiện nay, các Công ty được thuê đất (như Công ty Quang Quân, Công ty Cổ phần khoáng sản Bentonic Minh Hà, Công ty Linh Vũ Trân, Công ty Bông vải…) trên địa bàn xã Phan Dũng và xã Phong Phú, huyện Tuy Phong sử dụng đất không đúng mục đích đầu tư. Đề nghị tỉnh cho biết đã kiểm tra việc sử dụng đất được thuê của các Công ty nói trên như thế nào và việc xử lý vi phạm?
Hiện nay Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền địa phương thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, triển khai đầu tư của các dự án nông lâm nghiệp trên địa bàn các huyện Bắc Bình và Tuy Phong do UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất theo Quyết định số 357/QĐ-TTBT ngày 07/3/2013 của Thanh tra tỉnh. Theo danh sách kèm theo Quyết định trên thì có 03 dự án thuộc địa bàn xã Phan Dũng và xã Phong Phú, huyện Tuy Phong được thanh tra trong năm 2013 gồm: Công ty TNHH Quang Quân, Công ty Cổ phần khoáng sản Bentonic Minh Hà, Công ty Cổ phần sản xuất – Kinh doanh nguyên liệu dệt may Việt Nam. Kết quả như sau:
* Đối với Công ty TNHH Quang Quân: Công ty được UBND tỉnh thu hồi và cho thuê đất tại Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 để đầu tư Dự án trồng cây nguyên liệu giấy kết hợp chăn nuôi tại xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong; với tổng diện tích thu hồi và cho thuê là 1.941.776 m², đã ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm:
+ 1.850.034 m² với mục đích trồng cây lâu năm.
+ 91.742 m² với mục đích trồng cây lâu năm khác.
Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã trồng được 30 ha cây tràm, tỷ lệ số 60%, thời điểm trồng tháng 5, tháng 6/2012. Kế hoạch trong năm 2013, Công ty trồng dặm số cây chết và tiếp tục san ủi trồng mới khoảng 100 ha cây tràm; phần diện tích còn lại Công ty sẽ tiếp tục san ủi, trồng cây trong năm 2014.
Hiện trạng trong khu vực dự án có 01 lán trại; qua kiểm tra nhận thấy Công ty sử dụng đất đúng mục đích, trong khu đất của dự án đã được cắm mốc ranh giới cụ thể, không có tranh chấp, khiếu nại.
* Đối với Công ty Cổ phần Sản xuất – Kinh doanh nguyên liệu dệt may Việt Nam: 
Công ty được UBND tỉnh thu hồi và cho thuê tại Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 02/11/2009 để thực hiện Dự án đầu tư Trang trại mẫu trồng bông vải Việt Nam tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong; với tổng diện tích thu hồi và cho thuê là 438.588 m², đã ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại thời điểm kiểm tra tháng 04/2013 thì chủ đầu tư không tham gia; tuy nhiên, theo báo cáo của UBND xã Phong Phú và UBND huyện Tuy Phong như sau:
+ Công ty đã triển khai trên toàn bộ diện tích được cho thuê, trong đó có đầu tư công nghệ cao tưới nhỏ giọt để tạo vườn bông mẫu nhưng đến nay dự án này đầu từ không hiệu quả; nay dự án đang xin chuyển mục đích trồng bông sang trồng lúa.
+ Theo quan điểm của UBND huyện Tuy Phong thì không đồng ý với Chủ dự án xin chuyển mục đích trồng bông vải sang trồng lúa nước vì hiện nay tại địa phương không đủ nước để cung cấp cho dân trồng lúa, do đó không đủ nước cung cấp cho dự án. Mặt khác, đất giao cho dự án trước đây địa phương dự kiến đưa vào quỹ đất 5%, nay nếu cho dự án chuyển sang trồng lúa, dân địa phương sẽ khiếu nại.
Kết quả hiện nay, Đoàn Thanh tra do Thanh tra tỉnh chủ trì sẽ tiếp tục mời Chủ đầu làm rõ các nội dung trên để có cơ sở kết luận thanh tra chính thức báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các Sở, ngành hướng giải quyết tiếp theo.
* Đối với Công ty TNHH Minh Hà: Công ty được UBND tỉnh thu hồi và cho thuê tại Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 để khai thác khoáng sản sét Bentonite xã Phong Phú, huyện Tuy Phong; với tổng diện tích thu hồi và cho thuê là 707.678 m², đã ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết quả triển khai dự án như sau:
+ Đối với khu nhà xưởng, Công ty đã đầu tư xây dựng xong và đang đi vào hoạt động với diện tích 2ha.
+ Đối với khu vực mỏ khai thác, Công ty đã khai thác được 5 ha và đã hoàn thổ đối với diện tích khai thác trên; theo kế hoạch khai thác thì Công ty được phép khai thác từ 2 đến 3 ha/năm. 
- Dự án được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000009 ngày 31/01/2007 thay đổi lần thứ nhất ngày 16/01/2009 cho phép điều chỉnh mục tiêu từ xây dựng mô hình trồng cỏ cao sản trên phần diện tích chờ khai thác sét Bentonit, cũng như đã hoàn thổ sau khi khai thác nhằm phục vụ chăn nuôi khép kín công nghệ cao, sang mục tiêu trồng bắp, đậu nành. Đến nay, Công ty đã trồng trụ xung quanh khu vực khai hoang sơ bộ có diện tích trồng trọt khoảng 58 ha.
- Việc có 29 hộ dân địa phương lấn chiếm trồng lúa trong khu vực mỏ, với diện tích khoảng 24 ha; hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết xong; kết quả, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong đã có báo cáo tại Công văn số 453/UBND-KT ngày 01/4/2013 kiểm tra, xử lý các hộ dân lấn chiếm đất trồng lúa trong dự án khai thác khoáng sản sét Bentonite của Công ty TNHH Minh Hà tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban của huyện và Ủy ban nhân dân xã Phong Phú phối hợp kiểm tra, tổ chức lực lượng ngăn chặn, xử lý kiên quyết, đồng thời vận động, giải thích cho nhân dân biết, hiểu rõ chấp hành và tạo sự đồng thuận, nhận thức trong nhân dân. Từ đó cho đến nay không còn phát sinh việc lấn chiếm đất đai xảy ra phức tạp, đông người, các hộ không còn sản xuất lúa tại khu vực này.
* Đối với Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Linh Vũ Trân (không nằm trong danh sách Thanh tra năm 2013 do Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn): 
Công ty được UBND tỉnh thu hồi và cho thuê đất (đợt 1) tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 để khai thác khoáng sản sét Bentonite xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, với diện tích 531.629 m² (tổng diện tích được cấp phép là 79,05 ha), đã ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hiện nay Công ty chưa tiến hành khai thác vì Công ty đang triển khai xây dựng nhà máy và đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế khai thác. Theo báo cáo Công ty sẽ tiến hành khai thác vào quý IV/2013.
	7. Trong các năm 2007 và 2008, UBND tỉnh có quyết định thu hồi 415,49ha đất ở 03 huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Phước thuê để để trồng mía nguyên liệu nhưng cho đến năm 2012, trên diện tích đất thuê chỉ có trồng mì, bắp, thanh long, dân lấn chiếm và bỏ hoang không sản xuất (236,20ha). Đề nghị UBND tỉnh cho biết đã kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Thuận Phước chưa? Biện pháp khắc phục như thế nào? Sắp tới, các sở, ngành của tỉnh thực hiện trách nhiệm và biện pháp gì để xử lý các dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh có sai phạm về quản lý, sử dụng đất? 
Ngày 30/11/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND v/v thu hồi đất đã cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Phước thuê để đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía tại huyện Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình. Tổng diện tích thu hồi và giao cho các địa phương là 4.155.496 m²:
- Tại huyện Hàm Thuận Nam là 1.803.726 m², trong đó:
+ Tại xã Hàm Cần là 370.768 m²: thửa đất số 01 diện tích 60.699 m², thửa đất số 03 diện tích 310.069 m²;
+ Tại xã Hàm Thạnh là 1.432.958 m² tại thửa đất số 06.
- Tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc là 1.722.815 m².
- Tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình là 628.955 m².
Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức bàn giao đất tại thực đại cho các địa phương quản lý vào ngày 25 và ngày 28 tháng 01 năm 2013. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc và Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình chỉ đạo các phòng chức năng và UBND các xã kiểm tra để lập biên bản xử lý các nội dung theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 30/11/2012, cụ thể:
- Việc lấn chiếm, sử dụng đất trái phép của các hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án.
- Việc Công ty TNHH Thuận Phước giao đất cho công nhân của mình sử dụng không đúng mục tiêu đầu tư và mục đích sử dụng đất đã được xác định.
Qua kiểm tra, nắm tình hình của 03 huyện trên thì hiện nay các huyện đang triển khai thực hiện khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh; cụ thể như sau: 
* Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình:
Đã có Công văn số 218/UBND-SX ngày 26/02/2013 chỉ đạo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng ban của huyện và Ủy ban nhân dân xã Bình Tân triển khai việc kiểm tra và thực hiện quản lý sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi của Công ty TNHH Thuận Phước tại xã Bình Tân, huyện Bắc Bình.
Qua triển khai bước đầu, ngày 12/6/2013 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Bình đã có Công văn số 71/BC-TNMT v/v báo cáo thực hiện quản lý sử dụng đối với diện tích đất thu hồi của Công ty TNHH Thuận Phước như sau:
- Ủy ban nhân dân xã Bình Tân đã đưa toàn bộ diện tích 628.955 m² vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2020 để làm cơ sở bố trí đất cho dân địa phương.
- Việc kiểm tra chưa lập được hồ sơ xử lý vi phạm hành chính vì quá trình kiểm tra chưa quy chủ được đối tượng lấn chiếm đất, vắng mặt lúc kiểm tra và là người địa phương khác (huyện Hàm Thuận Bắc).
- Phướng hướng đến Ủy ban nhân huyện tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm để tiến hành thống kê cụ thể diện tích thu hồi để lập phương án bố trí đất sản xuất cho dân (ưu tiên cho những trường hợp thiếu đất) theo tinh thần Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 02/01/2009 của UBND tỉnh.
* Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc:
Đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 v/v thành lập Đoàn kiểm tra khu đất thu hồi thuộc Dự án trồng mía nguyên liệu của Công ty TNHH Thuận Phước tại xã Hàm Hiệp. Theo đó, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn và thành viên là các phòng ban chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân xã Hàm Hiệp; thời gian kiểm tra đến ngày 15/6/2013.
Tiến độ thực hiện đến nay, Đoàn kiểm tra đã hoàn tất công tác kiểm tra tại thực địa. Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường đang xử lý nội nghiệp, hoàn chỉnh báo cáo để trình Ủy ban nhân huyện xem xét xử lý.
* Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam:
Đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 v/v thành lập tổ kiểm tra tình hình sử dụng đất tại dự án trồng mía của Công ty TNHH Thuận Phước. Theo đó, Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn và thành viên là các phòng ban chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân xã nơi có đất.
Tiến độ thực hiện đến nay, Tổ kiểm tra đã triển khai kiểm tra, đo đạc diện tích đất đang sử dụng và lập biên bản kiểm tra các hộ dân đang sử dụng đất tại thực địa từ ngày 07/5/2013 đến ngày 27/5/2013; kết quả như sau:
- Tại xã Hàm Cần: đã kiểm tra, đo đạc và lập biên bản kiểm tra hiện trạng 09 hộ dân đang sử dụng đất với tổng diện tích 292.922m2.
- Tại xã Hàm Thạnh: đã kiểm tra, đo đạc và lập biên bản kiểm tra hiện trạng 23 hộ dân đang sử dụng đất với tổng diện tích 1.1475.524m2.
Kế hoạch sắp đến, Tổ kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xử lý theo quy định.
Như vậy, toàn bộ diện tích đất vùng nguyên liệu mía của Công ty TNHH Thuận Phước đã được UBND tỉnh thu hồi và Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức bàn giao đất tại thực địa cho UBND các xã Hàm Thạnh, Hàm Cần, huyện hàm Thuận Nam; UBND xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc và UBND xã Bình Tân, huyện Bắc Bình quản lý đối với toàn bộ diện tích đất đã thu hồi nói trên.
Hiện nay, UBND huyện Bắc Bình, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và xã quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi để đề xuất sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và chỉ đạo xử lý việc lấn chiếm sử dụng đất trái phép và việc giao đất trái phép của Công ty TNHH Thuận Phước có trong vùng dự án. Đến nay, các địa phương đã có triển khai theo đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, tuy nhiên chưa có báo cáo kết quả việc thực hiện các nội dung theo khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 30/11/2012. Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Bắc Bình, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND huyện Hàm Thuận Nam khẩn trương thực hiện và có kết quả báo cáo việc thực hiện các nội dung theo các nội dung theo khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 để theo dõi, chỉ đạo.	
   	8. Tình trạng khai thác khoáng sản (nhất là cát đen) vẫn còn diễn biến phức tạp. Đề nghị UBND tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý tình trạng trên trong thời gian tới?
Vấn đề này, UBND tỉnh đã có nhiều báo cáo, thực tế các địa phương, ngành Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Công an vừa qua làm khá tốt, tình hình có nhiều chuyển biến theo chiều hướng giảm, một số địa bàn Hòa Thắng, Hồng Phong, Tiến Thành, Thuận Quý, Tân Thuận, Tân Thành, Sơn Mỹ, Tân Thắng đã được xử lý triệt để. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trước đây (năm 2011) diễn ra phức tạp xảy ra nhiều địa phương như đại biểu phản ánh là đúng. Tuy nhiên, từ cuối 2011 đến nay theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt xử lý nên tình hình khai thác trái phép đã giảm.
- Nguyên nhân của tình trạng khai thác khoáng sản titan tan trái phép là do: Ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao, chưa nhận thức được trách nhiệm của công dân trong công tác bảo vệ Tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; công tác tuyên truyền, vận động và phổ biến pháp luật về khoáng sản, môi trường, đất đai… tại cơ sở chưa được quan tâm chú trọng, chính quyền một số địa phương còn “buông lỏng” trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; đặc biệt, do giá cát đen trên thị trường tại thời điểm trên tăng cao, lợi nhuận từ hoạt động khai thác cát đen trái phép đem lại cao hơn nhiều lần so với mức tiền công lao động phổ thông khi làm các công việc khác tại địa phương nên đã lôi kéo một bộ phận lao động nghèo tham gia vào hoạt động khai thác cát đen trái phép.
- Trách nhiệm: Theo quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương. Cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản và các cấp chính quyền xã, huyện cần huy động cả hệ thống chính trị để cùng quản lý bảo vệ bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, ngăn chặn từ khâu chuẩn bị lắp đặt thiết bị, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, xuất khẩu, điều tra các đối tượng đầu nậu đứng ra tổ chức khai thác, mua bán.  
- Những việc đã làm thời gian qua: Trước tình trạng khai thác titan trái phép diễn ra, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép số 2128 ngày 14/10/2011 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trưởng đoàn (trung bình kiểm tra mỗi tuần 01 lần); Đoàn kiểm tra 2636/QĐ-UBND ngày 08/12/2011 của UBND tỉnh (do Chi cục quản lý thị trường – Sở Công thương và lực lượng công an tỉnh) ngăn chặn, xử lý các hành vi mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ và tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc. Ngoài ra, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển thành lập tổ kiểm tra liên ngành cấp huyện để kiểm tra, ngăn chặn, xử lý tình hình khai thác, mua bán, vận chuyển titan trái phép trên địa bàn. Riêng khu vực nóng nhất trong cuối năm 2011 và đầu năm 2012 là xã Sơn Mỹ và Tân Thắng thuộc huyện Hàm Tân, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện thành lập 02 tổ kiểm tra, kiểm soát 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển trên địa bàn huyện do Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Việc này đã mang lại hiệu quả cao và trong thời gian gần đây chưa phát hiện tái diễn tình trạng khai thác trái phép. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tổ chức 10 cuộc kiểm tra về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, theo đó đã xử lý ngay từ đầu đối với các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép, không để xảy ra điểm nóng khai thác khoáng sản trái phép. 
- Giải pháp trong thời gian tới: Mặc dù tình hình khai thác titan trái phép cuối năm 2012 và những tháng đầu năm 2013 không còn diễn ra điểm nóng và phức tạp như trước đây, chỉ còn hoạt động khai thác thủ công nhỏ lẻ với số đối tượng tham gia hoạt động giao động từ 5 đến 6 người tại 02 địa bàn xã Hòa Thắng thuộc huyện Bắc Bình và xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Tuy nhiên, UBND tỉnh vẫn tiếp tục duy trì và kiện toàn lại Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 để thường xuyên kiểm tra và ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra điểm nóng. Về lâu dài, tỉnh tiếp tục kiến nghị với Trung ương sớm phê duyệt quy hoạch, khoanh định khu vực khai thác, khu vực quản lý, bảo vệ để góp phần vào sự quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản của địa phương. 
9. Đề nghị ngành chức năng của tỉnh xác định rõ nguyên nhân đồng muối của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông Thuận gây nhiễm mặn khu dân cư? Hành vi lấn chiếm đất của chủ đầu tư dự án sau 04 năm mới bị phát hiện hay đã bị phát hiện trước đó? Vì sao không xử lý người vi phạm mà xử lý người phát hiện? Trách nhiệm chính trong việc đồng muối của Công ty Thông Thuận gây nhiễm mặn khu dân cư thuộc về cá nhân, tổ chức nào? Biện pháp khắc phục hậu quả ra sao? Hướng xử lý đối với những người vi phạm như thế nào? 
a) Nguyên nhân:
- Vị trí đồng muối Thông Thuận nằm tiếp giáp khu dân cư, đồng muối có cao trình cao hơn so với mặt bằng khu dân cư, quá trình hoạt động sản xuất muối của Công ty TNHH Thông Thuận thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, gây thẩm thấu, mao dẫn dẫn đến nhiễm mặn.
- Trong quá trình hoạt động sản xuất muối, vào tháng 7 năm 2008 Công ty TNHH Thông Thuận để xảy ra sự cố vỡ bờ đê bao đồng muối về phía khu vực dân cư, làm nước sản xuất muối hòa cùng nước mưa chảy tràn ra một số khu vực dân cư xung quanh, gây nhiễm mặn đất sản xuất, ảnh hưởng nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và ảnh hưởng đời sống của các hộ dân xung quanh.
b) Về giải quyết bồi thường thiệt hại:
- Nhóm hộ dân được bồi thường theo nguyên tắc tự thoả thuận là 175 hộ (gồm nhóm 79 hộ và 66/96 hộ), trong đó: có 145 hộ dân thuộc diện được bồi thường và 30 hộ không thuộc diện được bồi thường thiệt hại. Kết quả giải quyết bồi thường thiệt hại được 132 hộ, còn 13 hộ chưa chịu nhận tiền, đạt 91,0%;
- Nhóm hộ dân được hỗ trợ (nằm ngoài vùng nhiễm mặn, không phải thoả thuận thêm) là 142 hộ, trong đó: có 123 hộ dân thuộc diện được hỗ trợ và 19 hộ không thuộc diện được hỗ trợ. Kết quả giải quyết chi hỗ trợ được 101 hộ, còn 22 hộ chưa chịu nhận tiền, đạt 82,1%;
Các hộ dân chưa chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ trên (35 hộ) đã được Công ty TNHH Thông Thuận chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Tuy Phong theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hiện tại, Công ty TNHH Thông Thuận phối hợp với các Tổ công tác của huyện, xã tiếp tục vận động, giải quyết bồi thường, hỗ trợ và thông báo cho người dân đăng ký với Công ty làm các thủ tục liên quan để giải quyết. Trường hợp các hộ dân không đồng ý nhận tiền thì có quyền khởi kiện đến Tòa án.
c) Về xử lý diện tích đất dôi ra: 
- Ngày 14/6/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND thu hồi 145.904 m2 đất dôi ra của dự án. Triển khai thực hiện Quyết định trên, ngày 26 tháng 6 năm 2012 Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thực địa và xác định các mốc giới toàn bộ khu đất 145.904 m2 và bàn giao cho UBND xã Vĩnh Hảo quản lý theo quy định.
- Ngày 12/3/2013, UBND huyện Tuy Phong chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng họp bàn, thống nhất hướng xử lý phần diện tích đất đã thu hồi và có Thông báo kết luận số 45/TB-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2013 như sau: Thống nhất chọn phương án thu hồi 14,59 ha đất theo phương án thu hồi tập trung (phần nằm giáp với dân cư xóm 3, xóm 5 và hiện đang tạm ngưng sản xuất) để tạo dãi phân cách, trồng cây xanh cách ly với dân cư; đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Thông Thuận có văn bản giải trình về phương án thiết kế đồng muối và xin thuê lại diện tích đất 14,59 ha đã thu hồi để gửi cho các ngành chức năng có liên quan của tỉnh, UBND huyện và UBND xã Vĩnh Hảo xem xét. 
- Dựa trên Phương án thiết kế của Công ty TNHH Thông Thuận, UBND xã Vĩnh Hảo đã tiến hành tổ chức họp dân để lấy ý kiến góp ý phương án thu hồi diện tích đất dôi ra. Qua kết quả lấy ý kiến thì người dân đồng tình thu hồi theo phương án tập trung nhưng không đồng ý để Công ty TNHH Thông Thuận xin thuê lại phần diện tích đất trên mà giao cho UBND xã quản lý theo quy định.
Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp tục giao cho UBND xã quản lý theo quy định.
- Về xử lý vi phạm đối với diện tích đất dôi ra: diện tích dôi ra là do diện tích dự án lớn, một phần do phương thức đo đạc trước đây “đo bằng thước dây” nên giao đất thực địa thiếu chính xác và một phần do Công ty tự mở rộng. Tuy nhiên, hành vi vi phạm của Công ty mới bị phát hiện sau này, đã quá thời hiệu xử lý vi phạm nên Công ty không bị xử lý vi phạm hành chính mà chỉ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Do đó, ngày 14/6/2012 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1146/QĐ-UBND thu hồi diện tích 145.904 m2 đất do Công ty sử dụng vượt ra ngoài ranh giới khu đất cho thuê.
d) Trách nhiệm chính trong việc đồng muối của Công ty TNHH Thông Thuận gây nhiễm mặn khu dân cư:
- Trách nhiệm của Công ty TNHH Thông Thuận:
+ Thiếu thiện chí, đôi khi còn né tránh trong việc phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết hậu quả ô nhiễm môi trường do quá trình sản xuất tại đồng muối của Công ty.
+ Việc gây ô nhiễm môi trường của đồng muối Thông Thuận kéo dài, gây bức xúc như thời gian vừa qua, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đầu tư (Công ty TNHH Thông Thuận) do không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, về đầu tư xây dựng liên quan đến đồng muối.
+ Trong thời triển khai thực hiện do Công ty không chấp hành lập, trình phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhưng vẫn triển khai các công trình xây dựng, sản xuất tại đồng muối. Cho đến khi Đề án Bảo vệ môi trường được phê duyệt thì chủ đầu tư chấp hành không nghiêm, thực hiện chưa đầy đủ các nội dung Đề án Bảo vệ môi trường.
+ Trong quá trình giải quyết và khắc phục nhiễm mặn chưa có sự phối hợp chặt chẽ và mối quan hệ giữa Công ty với dân cư xung quanh khu vực chưa tốt. 
- Trách nhiệm của các Sở, ngành:
Sau khi được chấp thuận đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ môi trường  trước đây có hướng dẫn lập Báo cáo Đánh giá tác động để được Bộ thẩm định theo quy định, Công ty không thực hiện nhưng thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẻ việc thực hiện của Công ty dẫn đến việc Công ty xây dựng và đưa công trình vào hoạt động để xảy ra sự cố môi trường như nêu trên.
đ) Tình hình hoạt động sản xuất, biện pháp khắc phục ô nhiễm:
- Đến nay, Công ty vẫn tiếp tục dừng sản xuất 19,8 ha, phần diện tích tiếp giáp với nhà dân có nguy cơ nhiễm mặn, phần diện tích còn lại (không tạm đình chỉ hoạt động) hiện Công ty vẫn hoạt động sản xuất muối bình thường. Việc vận chuyển muối của Công ty TNHH Thông Thuận đã hoạt động trở lại và người dân địa phương đã vào đồng muối để làm việc. 
- Việc triển khai khắc phục ô nhiễm môi trường, trong năm 2011 Công ty có thực hiện nạo vét được một số đoạn kênh, tập kết xi măng, cát, đá, tấm nhựa chống thấm,... để chuẩn bị triển khai việc gia cố, chống thấm kênh thoát lũ theo hồ sơ bản vẽ thiết kế được Sở Xây dựng cấp Giấy phép phép số 150/GPXD ngày 05/7/2011. Tuy nhiên, việc triển khai khắc phục nhiễm ô nhiễm của Công ty vẫn chưa thực hiện được, do người dân khiếu nại ngăn chặn, tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự, do đó Công ty không triển khai khắc phục ô nhiễm được cho đến nay. 
Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh có Công văn số 987/UBND-KTN ngày 21/3/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1001/STNMT-CCBVMT ngày 02/4/2013 yêu cầu Công ty TNHH Thông Thuận sớm tổ chức triển khai các biện pháp khắc phục nhiễm mặn, ô nhiễm môi trường tại đồng muối công nghiệp Thông Thuận gồm: cải tạo kênh thoát lũ, trồng cây xanh tạo dãi phân cách cách ly với khu dân cư, thực hiện các giải pháp chống thấm theo biên ranh giới đồng muối về phía khu dân cư,... nhưng đến nay Công ty vẫn chậm khắc phục ô nhiễm.
e) Hướng giải quyết trong thời gian đến: 
- Các sở, ngành và địa phương tiếp tục tập trung dồn sức bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để giải quyết dứt điểm tình hình ô nhiễm môi trường liên quan đến đồng muối Thông Thuận, đặc biệt UBND huyện Tuy Phong phải chú trọng công tác tuyên truyền, giải thích, vận động người dân, giải quyết bồi thường thiệt hại, giữ gìn an ninh trật tự; Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu, đôn đốc, hướng dẫn Công ty TNHH Thông Thuận sớm triển khai khắc phục ô nhiễm.
- Công ty TNHH Thông Thuận khẩn trương tổ chức triển khai các biện pháp khắc phục nhiễm mặn tại đồng muối công nghiệp Thông Thuận;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc Công ty sớm khắc phục nhiễm mặn trong quý IV/2013.
- UBND huyện Tuy Phong tập trung giải quyết tình hình khiếu kiện của người dân liên quan đến hoạt động của đồng muối Thông Thuận.
10. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Hawaii nộp hồ sơ xin chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 98.390,4m2 ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Trong khi thủ tục này chưa hoàn thành, Công ty TNHH Du lịch Hawaii chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng công chức của Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty để Công ty thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc vi phạm trên có dấu hiệu tham nhũng nhưng công chức vi phạm chỉ bị kỷ luật cách chức. Đề nghị cho biết kết quả xử lý, trách nhiệm của người đứng đầu và biện pháp khắc phục sai phạm trong vụ việc trên.
Công ty TNHH Du lịch Hawaii được UBND tỉnh thu hồi và cho thuê đất tại Quyết định số 1780/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 và Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 03/6/2005. Vị trí khu đất cho thuê: thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng thuê đất số 30/HĐTĐ ngày 28/03/2008 và số 118/HĐTĐ ngày 11/7/2008 với Công ty TNHH Du lịch Hawaii và cấp 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 999253, AL 999252, AH 565757, AH 565758 theo quy định.
Ngày 15/04/2011, Công ty TNHH Du lịch Hawaii nộp hồ sơ chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 129 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong khi Công ty TNHH Du lịch Hawaii chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, thì Công chức Chi cục Quản lý đất đai đã trao Giấy chứng nhận cho Công ty thế chấp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
* Kết quả xử lý:
Sau khi phát hiện sai sót, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiên quyết xử lý như sau:
- Xử lý đối Công ty THHH Du lịch Hawaii:
Đã mời Công ty TNHH Du lịch Hawaii, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp làm việc vào các ngày 08/06/2012, ngày 20/6/2012 và ngày 05/7/2012 để làm rõ Công chức nào trao Giấy chứng nhận cho Công ty TNHH Du lịch Hawaii khi công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và Công ty THHH Du lịch Hawaii đã xác định Công chức Lê Duy Khiêm thuộc Chi cục Quản lý đất đai trao Giấy chứng nhận. Qua đó, yêu cầu Công ty TNHH Du lịch Hawaii trao lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời ban hành Thông báo số 133/TB-STNMT ngày 01/8/2012 thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Du lịch Hawaii.
- Về xử lý cán bộ công chức theo Luật Công chức:
+ Tiến hành thủ tục kỷ luật cán bộ công chức theo quy định tại Điều 3, Điều 6, 7, 8 Luật Công chức năm 2008. Kết quả Hội đồng kỷ luật Chi cục Quản lý đất đai đã kỷ luật công chức Lê Duy Khiêm với hình thức cách chức (Quyết định kỷ luật số 06/QĐ-CCQLĐĐ ngày 23/08/2012) do vi phạm.
+ Ngoài xử lý kỷ luật công chức theo quy định Luật công chức theo quy định, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tiến hành điều tra, xử lý hình sự đối với cá nhân vi phạm.
Như vậy, việc xử lý kỷ luật công chức là kịp thời, đúng thời hạn theo Luật Công chức. Đây chỉ là xử lý bước đầu, nếu sau này, trong quá trình phối hợp với cơ quan điều tra, nếu phát hiện tình tiết mới, sẽ tiếp tục xử lý theo quy định.
- Trách nhiệm của người đứng đầu:
Công tác quản lý, giáo dục phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt, còn để xảy ra sai phạm trong cơ quan đơn vị. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai liên đới trách nhiệm trong vai trò người đứng đầu. Vấn đề này đã gợi ý kiểm điểm theo Nghị Quyết 04. Tuy nhiên, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận giao cho một Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp theo dõi xử lý, nên ngoài trách nhiệm của người đứng đầu của Chi cục Quản lý đất đai, thì Phó giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực cấp giấy chứng nhận cũng phải chịu trách nhiệm để xảy ra sai phạm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.
- Biện pháp khắc phục thời gian tới:
Hiện nay, Công ty TNHH Du lịch Hawaii có đơn xin nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhằm khác phục tồn tại. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức và xem xét kiến nghị của Công ty Hawaii. Sau khi có kết luận chính thức của Công an tỉnh, UBND tỉnh xem xét, giải quyết các thủ tục tiếp theo.
11. Hệ thống cống thoát nước hai bên tuyến đường ĐT 720 - đoạn từ trụ sở Công an huyện đến Chợ Chiều thuộc thôn Lạc Tín và thôn Lạc Hóa, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh - không có hố ga thoát nước, không có các cống đấu nối nên vừa qua, khi mưa lớn, nước không thoát kịp đã tràn vào nhà dân, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đề nghị ngành chức năng của tỉnh cho biết rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng trên. Đến khi nào mới khắc phục?   
Trước mắt, để tăng khả năng thu nước từ các đường dân sinh (khi mưa nhỏ), giảm thời gian ngập nước trên mặt đường ĐT.720, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức tháo dỡ xong “lưỡi gà” ngăn mùi tại các hố thu nước để tăng khả năng thu nước mặt đường và đang triển khai thi công bổ sung một số cửa thu nước từ đường dân sinh vào hệ thống thoát nước dọc của đường ĐT.720, dự kiến sẽ thi công hoàn thành trong tháng 7/2013. 
12. Một số dự án quy hoạch trên địa bàn tỉnh ta thiếu tính khả thi hoặc lộ trình thực hiện quá chậm, làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Đề nghị tỉnh cho biết, trong thời gian tới, có những giải pháp gì để hạn chế tác động xấu của những quy hoạch nói trên đến đời sống, sản xuất của nhân dân?
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tại Công văn số 724/UBND-TH ngày 01/3/2013 về việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng thực hiện của địa phương. Đối với những quy hoạch trong thực tế vượt quá khả năng, không khả thi, cơ quan quản lý quy hoạch và chính quyền các cấp cần phải điều chỉnh quy hoạch kịp thời và cũng phải thông báo công khai để người dân được biết.
Riêng các dự án khu dân cư đã quy định trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đã phối hợp các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tổ chức rà soát và đã có Báo cáo số 1023/SXD-QHKT ngày 29/5/2013 trình UBND tỉnh chỉ đạo. Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 68 dự án khu dân cư đã được quy hoạch, với quy mô diện tích sử dụng đất là 1.968,95 ha. Qua rà soát, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét xóa bỏ 06 dự án; điều chỉnh quy mô, chức năng sử dụng đất cho phù hợp với hiện trạng để đảm bảo tính khả thi 12 dự án; các dự án còn lại tiếp tục triển khai thực hiện. UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý các kiến nghị trên của Sở Xây dựng trong tháng 7/2013.
13. Hiện nay, trên địa bàn huyện Bắc Bình có những trụ sở, nhà kho của các cơ quan, xí nghiệp thuộc các Bộ, ngành Trung ương đang bị bỏ hoang (kho lương thực tại thị trấn Lương Sơn, khu Tăng Âm tại xã Phan Hiệp, khu xí nghiệp đo đạc tại xã Phan Rí Thành), trở thành nơi xảy ra các tệ nạn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh cho biết trách nhiệm và hướng xử lý đối với các trụ sở, nhà kho nêu trên.
Ngày 27/3/2013, UBND tỉnh có Công văn số 1044/UBND-ĐTQH giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc cụ thể với Công ty Cổ phần Lương thực Nam Trung Bộ, Bưu điện tỉnh Bình Thuận, Xí nghiệp Đo đạc địa hình bản đồ Nông nghiệp II về nhu cầu sử dụng các cơ sở nhà, đất: Kho lương thực tại thị trấn Lương Sơn, khu Tăng Âm tại xã Phan Hiệp, khu Xí nghiệp đo đạc tại xã Phan Rí Thành; theo phản ánh của cư tri thì hiện nay các cơ sở nhà, đất này đang bỏ hoang, trở thành nơi xảy ra các tệ nạn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân và yêu cầu các đơn vị này lập phương án sử dụng nhà, đất trình cơ quan chủ quản tiến hành rà soát lại các khu đất nói trên; nếu không có nhu cầu sử dụng báo cáo Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng.
	14. Để có đủ điện chong đèn thanh long cho mùa vụ năm 2012 - 2013, Công ty Điện lực Bình Thuận đã và đang triển khai lắp đặt Aptomat (CB) tiết giảm 50% công suất trạm cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng điện chong đèn thanh long trái vụ năm 2012 - 2013. Tuy nhiên, hiện nay, Điện lực Bình Thuận vẫn cho phép một số hộ có nhu cầu sử dụng điện chong đèn thanh long lắp đặt trụ, trạm biến áp và một số thiết bị kèm theo để được Điện lực Bình Thuận bán (cung cấp) điện. Điện không đủ cung cấp, phải thực hiện tiết giảm 50% công suất trạm của các khách hàng, tại sao Điện lực Bình Thuận lại cho trồng trụ, lắp trạm biến áp để cấp điện cho một số hộ mới? Điện lực Bình Thuận giải quyết mâu thuẫn này như thế nào? Thời gian tới vẫn thiếu điện để chong đèn thanh long thì ai sẽ chịu trách nhiệm?  
	Trong tháng 01/2013, sau khi ngành điện hoàn thành các công trình: Nâng công suất trạm biến áp 220/110kV Phan Thiết, đưa vào vận hành TBA 110kV Hàm Kiệm, nâng công suất các TBA 110/22kV Hàm Tân, Phan Thiết, Mũi Né nâng tiết diện đường dây 110kV Phan Thiết – Thuận Nam- Hàm Tân Công ty Điện lực Bình đã cân đối giải quyết đóng điện các trạm biến áp nói trên để người dân có điện sản xuất, tổng số trạm biến áp đã giải quyết đóng điện là 301 trạm.
Chuẩn bị công tác cung cấp điện năm 2013, Công ty Điện lực Bình Thuận đã dự báo nhu cầu từng thành phần phụ tải và lập kế hoạch cung cấp điện toàn tỉnh báo cáo Sở Công Thương, trong đó có thành phần phụ tải chong đèn thanh long. UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cung cấp điện tại Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 08/4/2013. Kết quả cung cấp điện chong đèn thanh long từ đầu năm 2013 đến nay nhìn chung cung cấp điện ổn định, liên tục, không thực hiện cắt điện tiết giảm.
Trong điều kiện tình hình cung cấp điện chong đèn thanh long có khó khăn, phải cân đối, tính toán cụ thể từng nhu cầu lập trạm biến áp chong đèn thanh long để đảm bảo tiêu chí cung cấp điện (hệ thống không bị quá tải và cân bằng pha), Công ty Điện lực Bình Thuận đã có văn bản số 610/PCBT-KHKT ngày 29/3/2013 gửi đến UBND các huyện, thị và thành phố đề nghị giúp đỡ tuyên truyền, khuyến cáo để người dân nắm rõ việc giải quyết cấp điện cho các nhu cầu lập trạm biến áp chong đèn thanh long chỉ khi tính toán đảm bảo các tiêu chí cung cấp điện. Ngoài ra, Công ty Điện lực Bình Thuận đã có văn bản số 486/PCBT-KHKT ngày 18/3/2013 gởi các Công ty xây lắp điện đề nghị các Công ty này cần thường xuyên liên lạc với Công ty Điện lực Bình Thuận nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình cung cấp điện và khi làm việc với người dân phải thông tin rõ ràng, chính xác cho người dân hiểu rõ tình hình cung cấp điện để người dân cân nhắc đầu tư hợp lý mang lại hiệu quả. 
Nhằm đáp ứng nhu cầu điện của phụ tải chong đèn thanh long thời gian tới, Công ty Điện lực Bình Thuận đã lập và báo cáo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam Đề án đảm bảo cung cấp điện khu vực Bình Thuận giai đoạn 2013-2015; Trong đó  đề xuất phương án, kế hoạch đầu tư nâng cấp hệ thống điện khu vực tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013-2015. Riêng trong năm 2013, ngành điện đang triển khai đầu tư theo kế hoạch của đề án với khối lượng đầu tư tương đối lớn, bao gồm lưới điện 110kV và 22kV. Về lưới điện 110kV bao gồm: Xây dựng TBA 110/22kV- 63MVA Tân Thành và đường dây đấu nối 110kV Hàm Kiệm – Tân Thành; Xây dựng TBA 110/22kV - 63MVA Ma Lâm, ngoài ra đang xem xét tiếp tục nâng công suất các TBA 110/22kV Hàm Kiệm, Lương Sơn; Về lưới điện 22kV, đầu tư khai thác các TBA 110/22kV với tổng khối lượng 170km đường dây, vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng.    
Ngoài việc đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, Công ty Điện lực Bình Thuận đã tổ chức tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin kêu gọi người dân chuyển đổi sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện thay thế cho bóng đèn sợi đốt, cụ thể như: Gởi bản chỉ dẫn và so sánh hiệu quả giữa sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện với bóng đèn sợt đốt đến từng hộ trồng thanh long; Tuyên truyền thông qua các đợt trả lời phỏng vấn của Báo Bình Thuận; Tọa đàm trên sóng truyền hình Bình Thuận; Tuyên truyền trên sóng phát thanh của tất cả các huyện, thị trong tỉnh trong tháng 4/2013 và sẽ tiếp tục phát 4 lần/tháng đến hết năm 2013; Có Văn bản số 610/PCBT-KHKT ngày 29/3/2013 gửi đến UBND các huyện, thị và thành phố đề nghị hỗ trợ tuyên truyền đến người dân trồng thanh long về hiệu quả của việc sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện. Ngoài ra, ngày 12/4/2013 tại Công ty Điện lực Bình Thuận, Sở Công thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cung cấp điện và tiết kiệm điện năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Tại Hội nghị, Trung tâm nghiên cứu và phát triển thanh long Bình Thuận đã báo cáo kết quả thử nghiệm chong đèn thanh long bằng bóng compact tiết kiệm điện mang lại hiệu quả ra hoa tương đương đèn sợi đốt và Công ty Điện lực Bình Thuận đã kêu gọi Hiệp hội thanh long Bình Thuận cũng như các hộ trồng thanh long hưởng ứng chuyển sang sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện để vừa tiết giảm chi phí tiền điện cho chính các hộ dân và cũng vừa giảm áp lực đầu tư nâng cấp hệ thống điện, góp phần tiết kiệm chung cho toàn xã hội.
Trên đây là kết quả triển khai thực hiện các nội dung mà Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
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