UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 521 /VP-CNXD
V/v đôn đốc thực hiện
ý kiến chỉ đạo của
Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Sở Xây dựng

Tại các Công văn: Số 5823/UBND-CNXD ngày 24/10/2019 về việc
quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội đối với dự án phát triển nhà ở thương mại,
dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; số
1285/UBND-CNXD ngày 27/3/2020 về việc quy hoạch và khai thác, sử dụng
quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở
Xây dựng rà soát, tham mưu UBND tỉnh các nội dung về quy hoạch, việc bố
trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, việc sử dụng khoản tiền tương đương
giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà
nước để bổ sung vào ngân sách dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; hoàn
thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/4/2020. Tuy nhiên, đến nay Văn
phòng UBND tỉnh chưa nhận được văn bản tham mưu của Sở Xây dựng để
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh trân trọng đề nghị Sở Xây dựng thực hiện ý
kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KT, NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD (Vũ 211).
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