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Số: 4323 /UBND-KT
V/v đôn đốc thực hiện
nhiệm vụ do Chủ tịch
UBND tỉnh giao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện: Đức phổ,
Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi.
Theo báo cáo của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1806/STCQLGCS ngày 26/7/2019 về việc rà soát, đánh giá hiện trạng tài sản trên đất và
đề xuất phương án xử lý tài sản trên đất đối với dự án đầu tư xây dựng chợ
trên địa bàn tỉnh; đến nay, Sở Tài chính vẫn chưa nhận được đề xuất phương
án xử lý tài sản trên đất đối với dự án đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn các
huyện: Đức Phổ, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi nên chưa đủ cơ sở để
thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phương án xử lý tài sản kết cấu hạ tầng
công trình theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày
21/6/2017.
Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Đức
Phổ, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi nghiêm túc, khẩn trương rà soát,
đánh giá hiện trạng tài sản trên đất và đề xuất phương án xử lý tài sản trên đất
đối với dự án đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn mình quản lý, báo cáo Sở Tài
chính thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng tinh thần chỉ
đạo tại Thông báo số 157/TB-UBND ngày 03/7/2019 của Chủ tịch UBND
tỉnh; đồng thời, yêu cầu Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch
và Đầu tư chủ động, phối hợp thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ đề ra./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- VPUB: CVP, PCVP(KT),
NNTN, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT,KT ntha414.
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