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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 22/4/2020
Ngày 22/4/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, 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, lãnh đạo, đại diện 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, Giao thông vận tải, Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung
Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Bình Sơn, thị xã Đức Phổ, thành phố
Quảng Ngãi, Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ
Quảng Ngãi (QISC), Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Sa Huỳnh.
Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ban ngành, 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 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:
1. Về vướng mắc liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất
rừng phòng hộ của các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất (Sở Tài nguyên và
Môi trường trình bày tại Báo cáo số 24/BC-STNMT ngày 06/3/2020).
a) Về quản lý quy hoạch khu chức năng của Khu kinh tế Dung Quất:
- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng
Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngành liên quan, UBND các
huyện, thành phố (nơi có đất quy hoạch Khu kinh tế Dung Quất) xác định
ranh giới Khu chức năng của Khu kinh tế Dung Quất cụ thể trên thực địa để
xác định thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định cho phép
chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác; đề
xuất việc giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng quản lý
nhà nước đối với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày

20/01/2011 (xác định cụ thể phạm vi ranh giới, trách nhiệm của Ban Quản lý
và chính quyền địa phương), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 07/5/2020.
- Giao các Sở: Xây dựng, Nội vụ; UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn
Tịnh, Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ
đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 42/UBND-CNXD ngày
06/01/2020 về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự trên địa
bàn Khu kinh tế Dung Quất, gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các
Khu công nghiệp Quảng Ngãi trước ngày 05/5/2020 để tổng hợp, báo cáo đề
xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.
b) Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ và
phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn khu kinh tế
Dung Quất:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà
soát, nghiên cứu tham mưu, đề xuất về trình tự, thủ tục chuyển mục đích đất
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp
huyện đối với các dự án trong khu chức năng và ngoài khu chức năng của
Khu kinh tế Dung Quất để báo cáo UBND tỉnh làm việc thống nhất với
Thường trực HĐND tỉnh trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét,
quyết định; hoàn thành chậm nhất ngày 07/5/2020.
2. Vướng mắc liên quan đến công tác tái định cư phục vụ giải phóng mặt
bằng dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (Ban Quản lý dự án Đầu tư xây
dựng các công trình giao thông tỉnh trình bày tại Công văn số 582/BQLKHĐT ngày 15/4/2020).
Thống nhất về nguyên tắc việc đầu tư xây dựng khu tái định cư trên Đảo
Ngọc để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà khúc.
Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, UBND thành phố Quảng Ngãi, Chủ đầu tư và các sở, ngành liên
quan rà soát các quy hoạch; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh việc triển
khai thực hiện xây dựng Khu tái định cư đảm bảo theo đúng quy định.
3. Về ý tưởng quy hoạch, đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái biển
Hóc Mó kết hợp du lịch homestay Sa Huỳnh của Công ty TNHH Du lịch Dịch
vụ Sa Huỳnh:
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ
Sa Huỳnh thực hiện các quy trình, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy trình,
quy định.
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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 Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và MT, Tư pháp,
Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải,
Văn hóa, TT và DL, Thanh tra tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh,
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Lý Sơn,
thị xã Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh
dịch vụ Quảng Ngãi (QISC);
- Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Sa Huỳnh..
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THh123.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Đạo
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