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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
TNH QUANG TRI
DcIp-Tiydo-Hnh phüc

s2d4 /GM-UBND

Quáng Tn, ngày,ji/ tháng 8 nàm 2020

GIAY MO1
Kim tra tInh hInh triên khai thçrc hin mt s các dr an du ttr
tr9ng dim trong Khu kinh t Bong Nam tinh Quãng Tr

UBND tinh Quãng Trj to chirc kim tra tInh hinh trin khai thrc hin mt
s các dir an du Ui trQng dim trong Khu kinh th Dông Nam tmh Quâng Trj (co
Danh myc kern theo) vi nhithg ni dung sau day:
1. Thành phn tham dty:
- Dai din lânh d?o các S&: K hoach và Dtu tix; Tài nguyen và Môi
tm&ng; Nông nghip và Phát trin nông thôn; Giao thông vn tãi, Xây drng;
- Lãnh dao Ban Quãn 1 Khu kinh t tinh;
- Dai dién lânh dao UBND các huyn: Gio Linh, Triu Phong, Hãi Lang;
- Phóng viên Dài PT-TH tinh, Báo Quãng Trj, Trang Web tinh (dua tin).
2. Thôi gian: Bt du vào lüc 8 giô' 00 ngày 22/8/2020 (thz 7).
3. Bja dim: Các Sex, ngành tp trung tai tr sâ UBND tinh (hic 8 gii 00)
sau do xut phát di kim tra.
4. Chü tn: Dng chI ChU tjch UBND tinh Vô Van Hi.rng.
5. Phân cong nhim v111:
Giao Ban Quãn 1 Khu kinh t tinh chuAn bj báo cáo torn tt tInh thirc hin
các dir an dAu Ui trong Khu kinh th; trong do tp trung thu yu vào d xut các
giâi pháp d giãi quyt nhtng kho khn, vu&ng mac; ctng thai thông tin cho
chü du tu các dir an kim tra duçic bi& d tham gia lam vic.I.

Noinlzân:
- Nhu thành phân m&i, cht trI;
- Chü tjch và các Phó ChCi tjch (bc);
- CVP và các PVP UBND tinh;
- LLru: VT, CNp, VXT, CNT.
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DANH MVC CAC DV AN
.244 /GM-UBND ngày 21/8/2020 cza UBND tinh)
áy din mt tthi cüa Cong ty c phn Licogi 13.
djch vi Cüa Vit (San tp Golf Quáng Trj và Khu du ljch

3. Ciim các dir an thuc khu bn cãng Cüa Vit (Kho cáng Xáng du J-Iái
Ha, cdng Hçq, Thjnh, Khu ben cáng CFG, Kho cáng Xãng dáu Vit Làq).
4. Các dr an du tu cong (Du'&ng trung tam tryc dQc Khu kinh te' £)óng
Nam, Khu tái dinh cit xi Hái An, Khu tái djnh cit xâ Hái Khê).
5. Di kim tra thirc dja mt s dir an chua thi cOng (Khu kinh té' da ngành,
Khu ben cáng M9 Thiy, Khu trung tam náng litctng Quáng Trj).

