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Kính gửi: Đại biểu Y Biêr Niê, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk
Chất vấn của Quý Đại biểu tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV:
“Phần đất trả về cho địa phương còn khối lượng rất lớn cần phải đo đạc, lập
hồ sơ địa chính và theo số liệu tôi nắm được là hơn 1 triệu ha, trong đó tỉnh
Đắk Lắk tổng diện tích có nguồn gốc đất từ nông, lâm trường là 465.613 ha.
Tất cả vùng đất nông, lâm trường chủ yếu nằm ở các tỉnh có điều kiện kinh
tế khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có những vị trí chiến
lược về an ninh quốc gia. Chính phủ yêu cầu các tỉnh này tự cân đối hoặc
phải đối ứng thì Trung ương mới hỗ trợ cho việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính,
lập phương án giao đất. Như vậy, sẽ không khả thi và thực tế là trong những
năm qua tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thể cấp đất cho các hộ dân vì không đủ kinh
phí. Qua đây, tôi đề nghị Chính phủ cần phải có giải pháp như thế nào để
giải quyết vấn đề trên? Chính phủ có thể đưa nhiệm vụ trên vào chương
trình mục tiêu quốc gia hay không để vùng này sớm ổn định về quản lý đất
đai để phát triển”. Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:
Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng tình với các nhận định và nhận xét
của Quý Đại biểu xung quanh vấn đề quản lý đất đai có nguồn gốc nông,
lâm trường. Đối với đề nghị của Quý Đại biểu về giải pháp bố trí kinh phí
cho việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, lập phương án sử dụng đất (đối với
phần diện tích bàn giao cho địa phương), tại Hội nghị “Giải pháp ổn định
dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ
nông, lâm trường tại Tây Nguyên” Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài
chính và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, các cơ
quan liên quan rà soát, cân đối, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ từ trung ương
cho địa phương để thực hiện Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có
nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh, ban quản lý rừng và các tổ
chức sự nghiệp khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng. Trong thời gian tới Bộ
Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để tổng
hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về vấn đề Đại
biểu quan tâm, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và chúc Đại
biểu mạnh khỏe./.
BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk;
- Tổng thư ký Quốc hội;
- Vụ Phục vụ hoạt động giám sát;
- Lưu: VT, VP(TH), Vụ PC, TCQLĐĐ.
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