
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG  TRI DçIc 1p  - Tir do - Hanh phüc  

S& /TB-UBND Quáng Tn, ngày.? tháng 7 nám 2020 

THÔNG BAO 
V kin kt 1un cüa Chü tjch UBND tinh Vô Van Hirng 

tii cuc h9p giao ban ngày 27/7/2020 

Ngày 27 tháng 7 nãm 2020, Chü tjch và Phó Chü tjch UBND Lé Due Tin 
dã h9p giao ban tuân. Sau khi nghe Lânh dao  Van phông UBND tinh báo cáo, 
nghe kiên cüa Phó Chü tjch UBND tinh PCT Lé Due Tiên, Chü tjch UBND tinh 
Vô Van Hung kêt 1un mt so ni dung: 

A A A A A - A A p 1. Ve de ngh phe duyçt bo sung Dir an Trung tam D.çn kin LNG Hai 
Lang, Quãng TrI và Nhà máydin khI LNG Hãi Lang 1 - Quãng Tn vào Quy 
hoch phát trin din hrc: Thông nhât dê nhj B Côn Thi.rcmg xem xét dua 02 
dr an nêu trên vào Quy ho?ch Din VIII, dông th&i thâm djnh, trmnh Thu tixung 
ChInh phü phê duyt bô sung 1.500MW giai don 1 cüa Dr an Trung tam Din 
khi LNG Hái Lang, Quáng TrI và dir an Nhà may din khI LNG Hâi Lang 1 - 
Quâng Trj vào Quy ho?ch Din VII diêu chinh dé các dirán sm duqc triên khai 
dâu tu, phát huy tOi da hiu qua dung chung h? tang nhât là cãng biên, h tang 
cung cap LNG, dam báo tInh khá thi chung cüa các dir an. 

2. V vic ph duyt D an thrc hin nhim v11 xãy drng, hoàn thin co 
sir dfr Iiu nn dja J quc gia và ban d da hInh quc gia t 1 1:2.000, 
1:5.000 khu vçrc tinh Quãng Trj: UBND tinh phé duyt Dé ántheo quy djnh tui 
Lut Do dtc và bàn do ngày 14 tháng 6 11am 2018; Nghj djnh so 27/2019/ND-CP 
ngày 13 thang 3 nãm 2019 cUa ChInh phü; Quyêt djnh so 4OIQD-TTg ngày 09 
tháng 01 nãm 2020 cüa Thu tuó'ng ChInh phü ye vic phé duyt De an "Xây dirng, 
hoàn thin ca s di lieu nên dja 12  quôc gia". Dông thui, trInh HDND tinh bO tn 
von giai doan 202 1-2025. 

3. V giao nhim vIiI chü du tir dij an no vet truoc khu vlyc bn Ca chç 
Cira Vit: UBND tinh thông nhât giao Si Giao thông vn tái lam chü dâu tu dr 
an, trrc tiép là Ban Quàn l dur an Xây dmg các cong trInh giao thông to chüe 
nao vet, duy tu vüng nurâc tnrOc bn Ca Cua Vit theo quy djnh tai Nghj djnh 
159/201 8/ND-CP cüa ChInh phü theo hInh thuc xã hi hóa. 

4. V m& rng din tIch thuyc hin dii an Nhà may san xut gia cong co 
khI dan dyng và quãng cáo VNT ti KCN Nam Dông Ha: Giao Ban Quán l 
Khu kinh té tinh chü trI phOi hçip vâi các S, ngành lien quan rà soát dánh giá li 
tInh hInh trién khai dir an dã du?c cap chü tnrnng dâu tu, dánh giá hiu qua dâu tu 
cüa dir an; dánh giá vic su diing dat trong pham vi duçic cap dam bào tiêt kim; 
uu tiên phircing an gi nguyen lô dat dâ thu hôi cUa COng ty TNHH MTV Bach 
Dãng dé thu hut các dur an có quy mô lun, cOng ngh cao, than thin vài mOi 
truung vào khu cOng nghip nham tang hiu qua dâu tu, dam báo cánh quan môi 
tnix&ng do thj; báo cáo UBND tinh xem xét. 
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5. V Quy ch sap nhp các quay ti Trung tam phiic vii hành chinh 
cong tinh: Van phông hoàn chinh, tiêp thu kiên cüa các dm j  lien quan, khân 
tnrclng trInh UBND tinh dé ban hành Quyêt djnh ye Quy chê phoi hcip gifla các cci 
quan, dan vj sap nhp quay tiêp nhn và ira kêt qua giãi quyêt thu tllc hãnh chInh 
cho cá nhân, to chüc ti Trung tam Phiic vij hành chInh cong tinh vào dutháng 
8/2020 và triên khai các buâc dê &ra thu tijc hành chInh thuc thâm quyên giài 
quyêt cüa các ca quan trung uong dtrçic to chrc theo ngành d9c dóng trên dja bàn 
tinh ra tiêp nhn tai  Trung tam Phiic vi hành chInh cong cap tinh theo tinh than 
chi d?o tai Quyet djnh so 1291/QD-TTg ngày 07/10/2019 cüa Thu tuóng ChInh 
phü. 

6. 001 vol nhà may xay sat gto Va các cong trInh phu trçr cüa cOng ty CP 
nông san hfru co Quãng Trj: Dâ duçic cap Quyêt dnh chü truong dâu tlx tui 
Quyêt djnh so 3499/QD-UBND ngày 18/12/2019 và d bô sung kê hoch sü ding 
dat tai  Quyet djnh so 2064/QD-UBND ngày 29/7/2020 vâi din tIch 4.500m2. 
Trén ca sâ dê xuât ma rng quy mô dir an dâu ti.r cüa Cong ty và day là ngành 
nghê ixu dâi dâu tu; giao Ban Quãn l KKT rà soát khã näng qu5 dat hin Co dé bo 
sung them din tIch dat nhäm ho tr cho nhâ dâu tis ma rng quy mô san xuât; 
dông thii tiêp tiic hurng dn nhà dau tu thiic hin thu tic thuê dat, các thu tic 
lien quan den dâu tr xây dtrng và tO chüc triên khai xây d%rng theo dung tiên d. 

7. Dôivói nhà may san xut nông san hü'u co Di Nam Ong bin Quãng 
Trj: Yêu câu UBND huyn Hãi Lang tIch circ chi do các dan vj lien quan ho trq 
doanh nghip day nhanh cOng tác giãi phóng mt bang, ho sothuê dat glri S Tài 
nguyen và môi trixang thâm djnh, trinh UBND tinh cho thuê dat thrc hin dr an. 

8. V cOng tac tham miru cüa Van phông UBND Tinh: Van phOng 
UBND tinh xây drng quy chê lam vic theo huàng phân cong rO trách nhim, 
nhim vii C11 the cho chuyên viên, Lânh do Van phOng ph%i trách lTnh vrc trén Co 
sa näng lirc, s& tri..thng cOng tác dé phát huy hiu qua cOng tác tham mini giüp 
lAnh dao  UBND TIIih, dam bâo nen hành chInh thông suôt, dung quy djnh; xây 
dirng quy trInh phôi hçp ti.r các ngành, lTnh v1rc, dja phuang den Van phông 
UBND nhjp nhàng, dam bào hiu qua tôi da cOng yjéc tham mu'u trInh Lãnh dao 
UBND tinh quyet djnh. 

Giao Van phOng UBND tinh theo dOi và tng hçip vic thirc hin cüa các don 
yj có lien quan ye các nhim yu duçic phân cOng trén day, báo cáo LTBND tinh./..- 

Nainhán: TL.CHU TICH 
- T A T - T.vu T.u, TT.HDND tinh (bc); 

- CT, các PCT, các UVUBND tinh; 
- Các S&, Ban, ngành cp tinli; 
- UBND huyn Hâi Lang; 
- CVP, PVP, CV; 
-LtruVT,TH.(H) 
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