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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2019

V/v thanh lý tài sản tại
Nhà máy xử lý rác thải rắn
huyện Lý Sơn

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Lý Sơn;
- Công ty CP Thương mại - Xây dựng Đa Lộc.
Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại - Xây dựng Đa Lộc tại
Công văn số 78/CVĐL ngày 21/5/2019 về việc xin chủ trương thanh lý tài sản
để thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy xử lý rác thải
Lý Sơn và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1582/STCQLGCS ngày 28/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Nội dung đề nghị thanh lý tài sản tại Nhà máy xử lý rác thải rắn huyện
Lý Sơn của Công ty Cổ phần Thương mại - Xây dựng Đa Lộc sẽ được xem
xét, xử lý trong phương án tổng thể đối với Dự án Nhà máy xử lý rác thải rắn
huyện Lý Sơn (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kết luận số 04/KL-UBND
ngày 07/6/2019, Công văn số 745/UBND-NNTN ngày 15/02/2017, các Quyết
định số 652/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 và số 269/QĐ-UBND ngày
17/4/2017), do Sở Tài chính phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tham mưu, đề
xuất.
2. Sở Tài chính khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Lý Sơn
lập hồ sơ xác định giá khởi điểm của tài sản trên đất, bao gồm cả quyền sử
dụng đất (trừ tài sản đã bán), gửi Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với các Sở
Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh
xem xét, quyết định (Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại tiết a điểm 2 mục IV
Kết luận số 04/KL-UBND ngày 07/6/2019)./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,
Xây dựng;
- Thanh tra tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NN),
KT, NC,CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh405).
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