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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 04/9/2019
Ngày 04/9/2019, đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì
họp UBND tỉnh, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Pháp chế - Hội đồng nhân
dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị: Văn phòng
UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Nội vụ,
Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp
tỉnh, UBND huyện Đức Phổ, UBND huyện Bình Sơn, Công ty TNHH Đầu tư
Hưng Trí, Công ty TNHH MTV Thiên Hoàng Thịnh.
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 Nuôi tôm an toàn sinh học trên cát Thiên Phát (Sở Kế hoạch
và Đầu tư trình tại Báo cáo thẩm định số 234/BCTĐ-SKHĐT ngày 15/8/2019)
Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Nuôi tôm an toàn sinh học trên cát
Thiên Phát tại xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ với diện tích 19,5ha do Công ty
TNHH MTV Thiên Hoàng Thịnh đề xuất.
Trong quá trình thực hiện, Nhà đầu tư phối hợp UBND huyện Đức Phổ
thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ cho phù hợp; thực hiện
việc thuê đất và trả tiền thuê đất theo quy định; thực hiện đánh giá tác động
môi trường sau khi UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương và trình cấp thẩm
quyền quyết định trước khi triển khai thi công dự án; tổ chức lấy ý kiến người
dân trong vùng dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định,...
2. Về Dự án Bệnh viện Bình An Châu Ổ (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình
tại Báo cáo thẩm định số 238/BCTĐ-SKHĐT ngày 20/8/2019).
Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Bình An Châu Ổ tại Thị
trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn do Công ty TNHH Đần tư Hưng Trí đề xuất.
Trong quá trình thực hiện, Nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện Bình
Sơn thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù
hợp; thực hiện đánh giá tác động môi trường sau khi UBND tỉnh cấp quyết
định chủ trương và trình cấp thẩm quyền quyết định trước khi triển khai thi

công dự án; tổ chức lấy ý kiến người dân trong vùng dự án đảm bảo chặt chẽ,
đúng quy định,...
Dự án được hưởng các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định số
69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày
16/6/2014 của Chính phủ, Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016
của UBND tỉnh và các quy định khác có liên quan.
3. Việc hoàn trả khoản kinh phí tạm ứng để hỗ trợ Vietjet vận chuyển
hành khách từ thành phố Quảng Ngãi đi sân bay Chu Lai và ngược lại
Sở Tài chính tiếp thu ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc
họp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu
UBND tỉnh hướng xử lý phù hợp; trình UBND tỉnh trong tháng 9/2019 để
xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến theo
quy định.
4. Dự thảo Quy định Chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm
nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo quản lý tự nguyện thôi việc trên
địa bàn tỉnh (Sở Nội vụ trình tại Tờ trình số 48/TTr-SNV ngày 11/7/2019)
Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan
xây dựng hai phương án theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp,
trong đó nêu rõ mức và nguồn kinh phí thực hiện; trình UBND tỉnh trong
tháng 9/2019 để xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi
trình HĐND tỉnh theo quy định (trong đó, lưu ý các nội dung: đảm bảo nguồn
ngân sách để thực hiện; chính sách mang tính chất hỗ trợ thêm ngoài các
chính sách đã được thực hiện 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;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải,
Tư pháp;
- Cục Thuế tỉnh;
- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện: Đức Phổ, Bình Sơn;
- Công ty TNHH Đầu tư Hưng Trí;
- Công ty TNHH MTV Thiên Hoàng Thịnh.
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth290.
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