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THÔNG BAO 
h * - A V kien ket 1un cua Pho Chu t!ch  Thuong tryc UBND tinh - Ha Sy Bong 

ti bui hQp tháo g& vuóng mac, day nhanh 
tin do thuc hiên mt s dy an 

Ngây 07/5/2020, Phó ChU tjch Thixàrng trlIc UBND tinh - Ha S5 Dng 
ehü trI cuc h9p tháo gâ v.râng mac, dy nhanh tiEn d thirc hin mt s6 dir an. 
Tharn dr có dai din lãnh do các So: K hoach  vã Du tu, Tài nguyen vâ Môi 
trix&ng, Giao thông vtn tâi, Tài chInh, Xãy dçrng; Van phông UBND tmnh; Lânh 
do UBND các huyn, thành ph& thj xä; Giám Mc Trung tarn Phát trin qu9 dt 
tinh và Lãnh d.o Ban Quán 1 các cong trmnh din mien Trung. 

Sau khi nghe các dcrn vj, dja phi.rong theo thrn quyn báo cáo tInh hInh t 
chirc thirc hin các dr an và nhu'ng khó khãn, vu&ng rnc; kiên tham gia cüa 
các thành viên dir h9p; Phó Chi:i tch Thithng tr11c UBND tinh - Ha S5 Dng kt 
Iuân: 

1. f.i vi dtj an duông day 500kV QUiIIg Trch - Dc Söi Va du&ng 
day 200kV Bong Ha Lao Bão và Trim biên ãp 200kV Lao Bão: 

D dam bâo tin do hoàn thành di,r an theo k hooch, UBND tinh yêu cAu: 

- Trong tháng 5 närn 2020, các dja phucing có dr an di qua, tp trung phôi 
hqp, lam tt cong tác tuyên truyn, vn dng, có giãi pháp giái quyt dirt dim 
các vuOng mc trong cong tác giái phóng mt bang d hoàn thành thu tyc dn 
dâu, triên khai thi cong dn do; khn truung báo cáo UBND tinh trirOng hcip 
vuçlt thm quyn d duçic xem xét, giãi quyt theo quy djnh. 

- SO Tài nguyen và MOi tn.rOng kim tra, rà soát h s k hoach six dyng 
dAt cAp huyen, khAn truclng trInh UBND tinh phé duyt dê lam co sO to chirc các 
bixOc tip theo. 

- SO Nông nghip và PTNT quan tarn, rut ngän thOi gian thârn djnh và 
trinh UBND tinh phê duyt phu'rng an trng nmng thay th, chuyn myc dich sü 
dyng thng khi ChU dAu tu' güi din. 

2. Bi vói dir an Khu do thi thuong rni - cich vu Nam BOng Ha: 

- Giao Trung tam Phát triên qu5 dAt tinh tip thu kin cüa các thành viên 
thain dr, d xuAt IJBND tinh các ni dung báo cáo Ban ThuOng viii Tinh üy xern 
xét, cho chü trung d t chüc thrc hin các buOc tip theo. 



- Giao Sâ Tãi chInh chu tn, phôi hqp vài So Giao thông 4n tái dê xuãt 

UBND tinh pinrang an xü 1' tài san cong di vó1 cong trInh Ben xe và bi dO xe 

tinh phIa Narn thành phô Dông Ha. 

3. 061 vol vu*ng mic trong viêc trInli Thu tu'&ng ChInh phil clio phép 
chuyên myc dIch sü dIng (lat tr611g lüa Iê thyc hin danh myc thy an có sü 
(lyng (tIt: 

Dé tháo gO vein d nay, UBND tinh di cO COng van so 1 609/LJBND-TN 

ngày 14/4/2020 gcri Bô Tài nguyen và MOi truOng báo cáo xlii chü tnrong cüa 

ChInh phü. Tuy nhiên, dn nay vn chi.ra cô kêt qua. 

VI viy, UBND tinh giao: 

- SO Tài nguyen vã Môi trithng trCn co sO nhC'mg vuó.ng mac trong thirc 

hin chInh sách cia ngânh, thain muu UBNE) tinh tnyc tiêp lam vic vOl B Tài 

nguyen vã MOi truOng dê duc hlróTlg dn, giái quyêt. nliOng ni dung cci the. 

- UBND các huyn, thành phO. thj x khãn trirong to chirc mien khai Ip 

quy Iio?ch  sü diig dat den näm 2030, tnlnh cñp cO thãrn quyCn pliC duyt darn 
báo nhu câu scr dyng dAt cho các ngành, các Iinh vuc, sat vOi tlnh hInh kinh tê - 

xâ hi 0 dja phuoiig lam co SO triên khai các buóc tiêp theo ding quy djnh cUa 

phãp lut. 

TrCn day Ii kiên kCt Iuin cüa Phó Cliii tjch ThuOiig trcrc IJBND ti nh - 

I-là SS'  DOug t?i  buôi lam vic. UBND tinh thông bao de các don vj, da phiron 

lien quan bit, tnién khai thirc hiên./.&/_ 

!Vai iii, (ii:: 
- Nhtr thñnh phimn lñn \:iec: 
- C\'P. I'CVI Nguyen Ctru: 
- Listi: Vi. ('N1. TN. 
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