SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 644 /TTPTQĐ-KH
V/v Báo cáo danh sách các khu đất do
Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa
đang quản lý

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 10 năm 2020

ơ

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
Thực hiện chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số
236/TB-STNMT ngày 09/10/2020 về Kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường tại cuộc họp giao ban với các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở. Theo đó,
Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa
(Trung tâm) thực hiện rà soát, thống kê toàn bộ quỹ đất Trung tâm đang quản lý
trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban giám đốc đầy đủ thông tin từng thửa đất (địa chỉ,
diện tích, nguồn gốc, quy hoạch và hiện trạng đang quản lý,…) và kế hoạch dự
kiến bán đấu giá.
Trung tâm kính báo cáo như sau:
Việc rà soát, thống kê, báo cáo các quỹ đất Trung tâm đang quản lý là
nhiệm vụ thường xuyên thực hiện (Trung tâm đã có các văn bản số:
872/TTPTQĐ-KH ngày 28/8/2017; Văn bản số 914/TTPTQĐ-KH ngày
06/9/2017; Văn bản số 601/TTPTQĐ-KH ngày 11/4/2018 gửi Sở Tài nguyên và
Môi trường).
Hiện nay, Trung tâm đang quản lý bảo vệ 29 khu đất trên địa bàn thành
phố Nha Trang, Cam Ranh và huyện Cam Lâm. Trong đó, Trung tâm đang thực
hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 khu đất (Kho cảng Bình
Tân, 170 Lê Hồng Phong và Ô 32 Khu biệt thự Đường Đệ) và UBND tỉnh thống
nhất cho phép đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 thửa đất (02 thửa đất tại Tổ
15 Đường Đệ, Vĩnh Hòa; thửa đất số 175, tờ bản đồ số 5, phường Vĩnh Thọ;
thửa đất thuộc Tổ 35 Sơn Hải, phường Vĩnh Thọ và khu đất bên cạnh khu Tập
thể Tỉnh ủy thuộc phường Vĩnh Phước) tại Văn bản số 6965/UBND-XDNĐ
ngày 14/7/2020. Tuy nhiên, thửa đất số 174, tờ bản đồ số 5, phường Vĩnh Thọ
do thuộc danh mục quỹ đất bán đấu giá của UBND thành phố Nha Trang nên
Trung tâm không đưa vào danh sách đấu giá.
Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa kính báo cáo./.
(Đính kèm danh sách các khu đất và hồ sơ liên quan)
Nơi nhận: (VBĐT)
- Như trên;
- Trang TTĐT Sở TNMT (công bố);
- Lưu: VT, KH (Luân).
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