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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRI

S& 93 /TB-UBND

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phóc
Quáng Trj, ngày20tháng 7 nàm 2020

THÔNG BAO
Y kin kt Iun cüa Chü tjch UBNID tinh Vö Van Hirng
ti cuc hQp giao ban ngãy 20/7/2020
Ngày 20 tháng 7 nãm 2020, Chü tjch và các Phó ChU tjch UBND dã hQp
giao ban tun; sau khi nghe Lnhdao Van phông UBND tinh báo cáo tInh hInh
trin khai các nhim vij và mt so kiên ngh, dé xuât; kién phát biêu cüa Phó
Chü tjch IT UBND tinh Ha S5' Dông và PCT Lê Düc Tiên, Chü tjch UBND
tinh VO Van Hung két 1un:
A
I. Mçt so nçu dung trong tuan
(Tu' ngay 22-27/7/2020):
A

A•

1.Cong tác chuAn bj h9p HDND tinh ti kS' h9p thir 16 khóa VII.
- UBND tinh di.rçic phân cong chun bj 23/3 3 d an, báo cao, ti trInh (Bao
gm 01 ti trmnh xin kéo dài thirc hin dr an GMS sang näm 2022), den nay các dê
an, báo cáo, t& trInh dã dixqc gcri day dü cho HDND tinh dê phiic vi kS' hçp thà 16
HDND tinh khóa VII.
- V chun bj giâi trinh các )2 kin thm tra cüa các Ban 1-IDND tinh: Giao
PVP Lê HUu PhixOc trén co sà kiên thm tra và tong hqp các kiên chat van,
giao cho các ngành giái trInh dé hoãn thin báo cáo giãi trInh cüa UBND tinh
2. Chu.n bj L trao tng vinh dtr "Ba m Vit Nam Anh hang" ngày
24/7/2020, can cà kê ho?ch dâ ducic phê duyt, P\TP Lê Nguyen Hông kiêm tra,
don dOc vic chuân bj các ni dung lion quan dê to chàc L theo diing quy djnh.
3. L cong b và don nhn Huyn Cam Lô dt chu.n nông thôn m&i : Ni
dung, kjch ban huyn Cam L dã chuân bj; giao PVP Nguyen CCru phOi hcp vài
UBND huyên Cam L và Yän phông diêu phôi NTM to chàc darn báo yOu câu dê
ra (Bao gôm cá vic dO xuât kinh phi khen thi.thng).
II. Th6ng nht xur J mt s ni dung:
1. V dir an "Khu du ljch sinh thai và nghi dixOng H Ai Ta" ti xã Triu
Ai, huyn Triu Phong: IJBND tInh thông nhât dông chü truong. Giao PCT
U Ha S DOng chi do, yêu câu nhá dâu ti.r phái dam bão hành lang báo v dp
ho Ai là; dam báo có lOi tiOp cn và khu virc dành cho cong dông; các chi tiêu
bâo v mOi tnrmg theo quy chuân; phuong an sCr ding dat hçp l, khOng xung
dt vôi quy hoach bão v phát triOn thng yen biOn 1rng phO biOn dOi khI hu và hn
chO thâp nhât chuyén dOi din tIch rang phOng h. Ihirc hin các thu tiic chuyn
dôi din tIch dat trOng nrng và 1p phucing an trông rrng thay th theo dung quy
djnh. Các ni dung, h?ng mic, Co câu sà diing dat, bô trI mt bang tng th dix
an phái tuân thu dung Quy hoch chi tiOt Khu du ljch sinh thai H Ai Ta và quy
hoach sà ding dat cüa huyn Triu Phong dOn näm 2020.
I
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2. Dr an Vit-Lào Resort cüa Cong ty TNHH MTV Xây dirng
Thuang mai Hoàng Yin: UBND tinh thOn thAt khuyn khIch ctâu tu dir an
trong lTnh vrc nay, giao PCT TT Ha S Dông yéu câu Cong ty TNHH MTV
Xây drng Th.rang mai Hoàng Yen giâi trInh, hoàn thin ho sa theo yêu câu cüa
UBND tinh và cam kt th&i h?n, k qu5 dâu tu theo quy djnh.
3. Diu chinh quy hoach chi tit xây dirng KCN Quán Ngang, huyn Gio
Linh: UBND tinh thn nhât diéu chinh lô 4,93ha dat quy hoach ngành cong
nghip ché biên go, giay (Iô dat k hiu GG-0 1) sang quy hoch ngành cong
nghiêp san xuât vt 1iu xay dmg; Diêu chinh 6,48ha dat quy hoach ngành cong
nghip chê bién go, giAy (10 dAt k hiu GG-02) sang quy hoch ngành cong
nghip dt may, gia giày; Diêu chinh 0,98ha dAt quy hoach cong nghip ché bin
g giAy sang dat dAt giao thông. Yêu câu Côn ty c phân Trung Kh&i thrc hin
cam két dâu tu theo 1 trInh dâ duyt, k qu5 dâu Ur theo quy djnh.
4. Trin khai d%r an Via he các tuyn du&ng Khu do thi Nam Dông Ha:
Giao PCT Lé Diic Tiên chi duo, then khai thirc hin dl/ an trong phm vi vn
näm 2020 dã duçic bô trI; dông th&i tiên hành rà soát 1?.i toàn b du an dê xem
xét triên khai các hang miIc tip theo.
5. Vê quy mô, v trI giao dt xây drngTri s& mâi các don vj: So Y tE, SO
Van hóa, The thao và Du ljch; Chi cuc Kiêrn lam tinh: Giao PCT IT Ha S5'
Dông chi dao SO Xây dirng, UBND thành phô Dông Ha nghiên cu quy hoch
khu hành chInh vôi din tIch tr 20-30 ha, trInh UBND tinh xem xét, quyet djnh.
6. Vé dé xuât sO ding nguôn kinh phi d.r phông näm 2020 de thrc hin
cong tác chông hn v He Thu nàm 2019: Thông nhât bô trI kinh phi thrc hin
con trInh: Chông han v11 He Thu näm 2019 vOi so tiên 63 7.6.12.000 dông tt'r
nguOn dr phông ngán sách tinh näm 2020 theo ni dung trinh cüa S& Kê hoach
và Dâu tu và SO Tài chInh dê dáp i.'rng nhu câu nuOc phiic vi san xuât, sinh hoat
cüanhândân.
Trên day là nôi dung kt 1un cüa Chü tjch UBND tinh Vô Van Thing t?i
cuc hpp giao ban ngày 20/ 7/2020, UBND tinh thông báo d các SO, Ban,
ngành, dja phuong biêt, thc hin.
Giao Van phông UBND tinh theo dOi và tng hqp vic thrc hin cüa các
SO, ngành, dia phucrng ye các thim vii dtrçic phân cOng trén day, báo cáo
UBND tinh./.
Noinhn.

TL.CHU T!CH

- T.vj T.u, TT.HDND tinh (bc);
- CT, các PCT, các UVUBND tinh;
- Câc Sã, Ban, ngành cp tinh;
- UBND huyn, TP, TX có lien quan;
- CVP, PVP, CV;
- Luu VT, TH.(H)
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