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

Số:4843 /UBND-KTN
V/v tổ chức thực hiện công
tác giải phóng mặt bằng các
dự án thành phần thuộc
dự án xây dựng công trình
đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn
2021-2025

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số
9774/BGTVT-CQLXD ngày 23/9/2022 về việc tổ chức thực hiện công tác
giải phóng mặt bằng các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình
đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 (đã gửi trên
Trục liên thông văn bản điện tử), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị,
địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai
thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên; thời gian
hoàn thành trước ngày 30/9/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương,
Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình Giao thông tỉnh;
- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành,
Mộ Đức và thị xã Đức Phổ;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th583.
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