Kiểm tra tình hình thực hiện dự án trồng cây cao su trên địa bàn huyện Bắc Trà My
Viết bởi Võ Thị Phương Thuỷ
Thứ tư, 29 Tháng 5 2013 16:48

Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Dự án trồng cây cao su trên địa bàn huyện Bắc Trà
My, trong hai ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2013 UBND huyện Bắc Trà My đã tổ chức buổi làm
việc với Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam,
các ngành của huyện và các địa phương có liên quan để nghe báo cáo kết quả tiến độ thực
hiện và những khó khăn vướng mắc trong thời gian qua.

Chủ trì buổi làm việc, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đã đánh giá cao
về sự phối hợp của Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang và Cao su Quảng Nam trong quá
trình triển khai thực hiện Dự án trồng cây cao su tại các xã trên địa bàn huyện, đến nay đã
hoàn thành công tác lập quy hoạch, xây dựng quy chế hưởng lợi, đo đạc giải thửa và đã có một
số diện tích đưa vào san ủi để trồng cây. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc
cần giải quyết đó là:

-Về thủ tục đất đai chưa được thực hiện đúng theo các quy định nên đề Nghị Công ty TNHH
MTV Cao su Quảng Nam và Cao su Nam Giang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng liên
quan và các địa phương để hoàn chỉnh các thủ tục đất đai theo yêu cầu để đề nghị cấp có
thẩm quyền xem xét giải quyết.

-Về quy chế hưởng lợi các ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Công ty để xây dựng
quy chế hưởng lợi giữa người dân với Công ty sao cho hài hòa về lợi ích, không trái với các quy
định của pháp luật.

-Về thỏa thuận đất đai giữa người dân với Công ty phải trên cơ sở phạm vi được quy hoạch và
sự tự nguyện của người dân.

Kết thúc buổi làm việc ông Trần Anh Tuấn đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và
Cao su Nam Giang khẩn trương triển khai thực hiện các công việc theo yêu cầu của huyện,
đồng thời chỉ đạo các ngành có sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiền cho Công ty sớm được
thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.
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