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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh
doanh dịch vụ Quảng Ngãi
Ngày 25/6/2019, đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ
trì, làm việc với Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch
vụ Quảng Ngãi. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành, địa
phương: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường, Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố Quảng Ngãi.
Sau khi nghe Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh
doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện các dự
án khai thác quỹ đất, dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê (giai
đoạn 1), kế hoạch khai thác quỹ đất năm 2019, kế hoạch cổ phần hóa và
những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị liên quan tại Báo cáo số
76/BC-QISC ngày 19/6/2019 và các ý kiến, đề xuất của thành viên dự họp,
Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng:
- UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung phối hợp, hỗ trợ QISC thực
hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để
thực hiện dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, thành phố
Quảng Ngãi (giai đoạn 1), dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn
từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) và dự án Khu khu dân cư
trục đường Bàu Giang - Cầu Mới đúng tiến độ nhằm kết nối và phát huy
hiệu quả của dự án.
Đối với việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình
công cộng: Trường hợp người dân không chấp hành theo quy định, UBND
thành phố Quảng Ngãi thực hiện quy trình, thủ tục cưỡng chế, giải phóng mặt
bằng theo đúng quy định và thẩm quyền.
- Đối với quỹ đất di dời, cải táng mồ mả để thực hiện các dự án trên địa
bàn thành phố Quảng Ngãi: UBND thành phố bố trí quỹ đất phù hợp để thực
hiện việc di dời, cải táng mồ mả đối với các dự án do Nhà nước thực hiện;
hướng dẫn, giới thiệu để các Nhà đầu tư đang triển khai các dự án trên địa bàn
thành phố Quảng Ngãi liên hệ, ký kết hợp đồng với các Nhà đầu tư đang đầu
tư dự án Nghĩa trang, công viên Nghĩa trang,... trên địa bàn để di dời mồ mả,
phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

- Đối với quỹ đất tái định cư: UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu,
sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư của từng dự án để mua đất ở tại các
Khu dân cư đầu tư từ nguồn vốn ngân sách hoặc các Nhà đầu tư thực hiện
trên địa bàn nhằm phục vụ nhu cầu tái định cư, đồng thời vận động nhân dân
phối hợp thực hiện.
- Đối với cơ chế bồi thường diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi lớn hơn
500 m2 (>500 m2): Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, có văn bản
tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định cơ chế thực hiện trên địa bàn tỉnh.
Thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019.
2. Về công tác đầu tư xây dựng:
- Việc thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư phải thực hiện đúng
theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trường hợp phát sinh hạng mục,
QISC đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung dự án theo quy định.
- Đối với việc bàn giao dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục
đường Bàu Giang - Cầu Mới (đoạn từ Quang Trung đến Phan Đình Phùng và
đoạn từ Phan Đình Phùng đến Trần Kỳ Phong): Giao UBND thành phố
Quảng Ngãi phối hợp với QISC thực hiện việc tiếp nhận nguyên trạng, tổ
chức quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng theo quy định.
Giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết
định hỗ trợ ngân sách thành phố kinh phí duy tu, bảo dưỡng nêu trên.
- Đối với công tác quyết toán dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân
cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới: Yêu cầu QISC tách phần chi phí đầu tư
hạ tầng của khu đất 10 ha đã bàn giao cho Công ty TNHH Thành phố giáo
dục quốc tế Quảng Ngãi, gửi hồ sơ cho Sở Tài chính để thẩm tra, trình UBND
tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.
3. Về bổ sung vốn đầu tư:
- Yêu cầu QISC có văn bản cam kết cụ thể việc ngân sách tỉnh tạm ứng
150 tỷ đồng để thực hiện hoàn thành 02 dự án Khu dân cư; trong đó lập kế
hoạch và khẳng định đến quý IV năm 2019, QISC sẽ thực hiện hoàn thành
việc đấu giá, thu tiền sử dụng đất và nộp ngân sách tỉnh 300 tỷ đồng.
- Trên cơ sở văn bản cam kết của QISC, giao Sở Tài chính chủ trì, phối
hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày 10/7/2019.
4. Về giải quyết vướng mắc đối với dự án Khu dân cư trục đường Mỹ
Trà - Mỹ Khê (giai đoạn 1):
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây
dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, QISC và các
đơn vị lien quan nghiên cứu đề xuất của QISC về việc điều chỉnh Quyết định
số 703/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về các nội dung liên

quan đến điều chỉnh hình thức giao đất; đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết
định theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn trình UBND tỉnh trước
ngày 20/7/2019.
5. Về công tác cổ phần hóa QISC:
- Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, trình
phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của QISC theo đúng quy định để đảm bảo
tiến độ cổ phần hóa trong năm 2019. Thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày
20/7/2019.
- Yêu cầu QISC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành và cơ
quan, đơn vị có liên quan triển khai hoàn thành các trình tự thủ tục để thực
hiện cổ phần hóa Công ty trong năm 2019.
6. Giao Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt
điều chỉnh dự án Đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng
Vương đến đường Hai Bà Trưng) thành 02 dự án Đường Chu Văn An và khu
dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Ngô Sỹ Liên) và Đường Chu
Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Ngô Sỹ Liên đến đường Hai Bà
Trưng) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 905/UBND-CNXD ngày
01/3/2019. Thời hạn trình UBND tỉnh trước ngày 05/7/2019.
Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ
tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông
nghiệp và PTNT, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và
kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CNXD,
CBTH;
- Lưu: VT, P.THvân179.
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