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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1496 /VP-CNXD
V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục
vị trí khu đất, quỹ đất có giá trị
thương mại cao để thực hiện
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện nội dung Kết luận số 1177-KL/TU ngày 23/8/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án
khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ
đạo tại Điểm 2 Công văn số 4807/UBND-CNXD ngày 28/8/2019, theo đó,
giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài
nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành
phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục vị trí khu đất, quỹ đất có giá trị
thương mại cao để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án
khu dân cư, khu đô thị theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của
Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại điểm 1 Kết
luận số 1177-KL/TU ngày 23/8/2019, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định
trước ngày 30/9/2019. Tuy nhiên, đến nay Văn phòng UBND tỉnh chưa nhận
được văn bản đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND
tỉnh.
Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn
trương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn nêu
trên./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- VPUB: CVP, PCVP, TH, NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD654.
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