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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 134 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 10/6/2019
Ngày 10/6/2019, đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì
họp UBND tỉnh, với sự tham dự của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí
Nguyễn Cao Phúc, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh,
Ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương:
Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi
trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa
học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế
tỉnh, Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện
Mộ Đức, UBND các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh
Long, Nghĩa Hành, Lý Sơn, Công ty Cổ phần nông nghiệp Công nghệ cao
Quảng Ngãi.
Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo các nội
dung cần thông qua tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, ý kiến thảo luận và đề xuất
của các thành viên dự họp, phát biểu của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng
chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:
1. Về dự án Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục
vụ nội tiêu và xuất khẩu tại thị trấn Mộ Đức và xã Đức Phong, huyện Mộ Đức
(Sở Kế hoạch và Đầu tư trình tại Báo cáo thẩm định số 129/BCTĐ-SKHĐT
ngày 20/5/2019)
Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu tại thị trấn Mộ Đức và xã
Đức Phong, huyện Mộ Đức với diện tích khoảng 196,11 hecta do Công ty cổ
phần nông nghiệp công nghệ cao Quảng Ngãi đề xuất.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Nhà đầu tư tiếp thu ý kiến góp ý tại
cuộc họp, hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 12/6/2019 để xem
xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo đúng quy định.
Nhà đầu tư phối hợp UBND huyện Mộ Đức thực hiện điều chỉnh quy
hoạch vùng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp; thực hiện việc
thuê đất và trả tiền thuê đất theo quy định; đối với diện tích đất rừng sản xuất
cần chuyển đổi mục đích sử dụng phải tham mưu UBND tỉnh trình HĐND
tỉnh cho ý kiến trước khi thực hiện dự án; nghiên cứu việc liên kết, mở rộng

vùng sản xuất đối với diện tích đã giao cho người dân để nâng cao đời sống
của Nhân dân trong vùng dự án; đảm bảo công nghệ sản xuất của Nhật Bản;
thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định; sử dụng lao động tại
địa phương...
Dự án được hưởng các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định số
57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, Quyết định số 36/2016/QĐUBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh và các quy định khác có liên quan.
Trong đó, ưu tiên hỗ trợ cung cấp nước tưới đến hàng rào dự án.
2. Thống nhất phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện,
cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 do Sở Nội vụ trình tại Công
văn số 992/SNV-XDCQCTTN ngày 28/5/2019.
Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn chỉnh và trình UBND
tỉnh chậm nhất ngày 11/6/2019 để xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho
ý kiến trước khi trình Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định.
3. Thống nhất Đề án thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch
sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn do UBND huyện
Lý Sơn trình tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 06/6/2019.
UBND huyện Lý Sơn tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn chỉnh và
trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 14/6/2019 để xem xét, trình Ban Thường vụ
Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh theo quy định.
Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở,
ban ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên
và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ,
Giao thông vận tải, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQVN huyện Mộ Đức;
- UBND các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây,
Sơn Hà, Minh Long, Nghĩa Hành, Lý Sơn;
- Công ty Cổ phần nông nghiệp Công nghệ cao
Quảng Ngãi
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth166.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Đạo

2

