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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 05/5/2020
Ngày 05/5/2020, 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 (đồng chí Võ Phiên, đồng chí Đặng Ngọc Dũng), lãnh đạo, đại diện
các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban
Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Quỹ Đầu
tư phát triển tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi,
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dana Home Land.
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 phân bổ nguồn vốn khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP và
trả nợ quyết toán dự án hoàn thành (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình tại các Công
văn: số 522/SKHĐT-TH ngày 08/4/2020, số 700/SKHĐT-TH ngày 04/5/2020):
a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến kết luận của Chủ tịch
UBND tỉnh tại cuộc họp, tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét,
quyết định; trong đó:
- Đối với phân bổ vốn trả nợ quyết toán dự án hoàn thành: Thống nhất
trình theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 522/SKHĐT-TH
ngày 08/4/2020.
- Đối với việc phân bổ kế hoạch vốn khuyến khích đầu tư và tham gia dự
án PPP: Cơ bản thống nhất trình xem xét hỗ trợ cho ngân sách 06 huyện (mỗi
huyện là 13 tỷ đồng) để thực hiện dự án nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng các cụm
công nghiệp: Cụm công nghiệp Phổ Hòa, Đức Phổ; Cụm công nghiệp La Hà,
Tư Nghĩa; Cụm công nghiệp Đồng Dinh, Nghĩa Hành; Cụm công nghiệp Quán
Lát, Mộ Đức; Cụm công nghiệp Thị trấn Trà Xuân, Trà Bồng; Cụm công
nghiệp Tịnh Bắc, Sơn Tịnh như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các
Công văn: số 522/SKHĐT-TH ngày 08/4/2020, số 700/SKHĐT-TH ngày
04/5/2020.

b) Riêng đối với đề xuất về hỗ trợ kinh phí để đầu tư tuyến đường gom tại
Cụm công nghiệp Sơn Hạ: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương
kiểm tra thực tế hiện trường; báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh biện
pháp xử lý kịp thời, phù hợp. Hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 5/2020.
2. Về sử dụng kinh phí từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất so với HĐND
tỉnh giao năm 2019 (Sở Tài chính trình tại các Công văn: số 418/STC-NS ngày
06/3/2020; số 569/STC-NS ngày 25/3/2020):
Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét,
quyết định việc sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất so với HĐND tỉnh giao
năm 2019 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và đảm bảo mục
đích sử dụng thiết thực, hiệu quả.
3. Về việc cấp tín dụng dự án Trường mầm non chất lượng cao Monkids
(Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh trình tại Công văn số 41/CV-QĐTPT ngày
30/3/2020, Văn bản số 08/TTr-HĐQL ngày 13/4/2020): Quỹ Đầu tư phát triển
tỉnh có trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; đảm
bảo việc cấp tín dụng chặt chẽ, đúng quy định và khả năng thu hồi vốn vay.
4. Về việc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ốp đá nhân tạo Marble vào Khu
công nghiệp Phổ Phong (Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng
Ngãi trình tại Công văn số 580/BQL-QHXD ngày 20/4/2020):
Yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dana Home Land
khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án, gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi để thẩm định, trình Ban Cán sự đảng
UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về việc quyết
định chủ trương đầu tư dự án; thực hiện song song với việc tham vấn ý kiến của
Bộ Xây dựng và thẩm định công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển
giao công nghệ theo ý kiến của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu
công nghiệp Quảng Ngãi tại Công văn số 657/BQL-QLĐT ngày 05/5/2020, lấy
ý kiến cộng đồng dân cư và hoàn chỉnh hồ sơ trình điều chỉnh (chính thức) tính
chất đồ án Quy hoạch Khu công nghiệp Phổ Phong. Đảm bảo kịp thời thực hiện
lễ khởi công dự án để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng
Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND thị xã Đức
Phổ khẩn trương rà soát nội dung Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu
công nghiệp Phổ Phong, đảm bảo phù hợp, hài hòa giữa các ngành nghề đầu tư
tại khu vực này; khẩn trương thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, hoàn
chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép điều chỉnh (chính thức)
tính chất đồ án Quy hoạch Khu công nghiệp Phổ Phong theo quy định trước khi
thực hiện lễ khởi công dự án.
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Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban
ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và MT;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CN Quảng Ngãi;
- UBND thị xã Đức Phổ;
- Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị
Dana Home Land;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THh132.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Đạo
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