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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 821 /VP-KT
V/v điều chỉnh một số nội
dung tại Điều 1 Quyết định
372/QĐ-UBND ngày
22/3/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường
Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường tại Tờ trình số 1574/TTr-STNMT ngày 26/4/2019 về việc điều chỉnh
một số nội dung tại Điều 1 Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
dự án đầu tư chợ Nghĩa Dõng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý
kiến như sau:
Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát các dự án chợ đã được
UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, nhưng còn vướng mắc liên quan
đến việc xử lý tài sản công và đất không thực hiện bồi thường giải phóng mặt
bằng, trong đó có chợ Nghĩa Dõng; vì vậy, UBND tỉnh tạm thời chưa xử lý
nội dung đề nghị nêu trên cho đến khi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương
án xử lý cụ thể các nội dung nêu trên theo đúng quy định.
Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh để Sở Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển
Thương mại Hacovina;
- VPUB: CVP, PCVP(KT),
NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha320.
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