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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày
09/10/2019 về: Chủ trương đầu tư các dự án: Khu dân cư Đập Ban,
Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Tịnh Phong, Thủy điện
Đăkre 1A, Thủy điện Đăkre 3 và điều chỉnh kế hoạch vốn năm
2019 nguồn vốn ngân sách địa phương
Ngày 09/10/2019, đồng chí Tr n Ng c C ng, Ch t ch UBND t nh ch
trì h p UBND t nh, với sự tham dự c a các đồng chí Phó Ch t ch UBND
t nh: Nguyễn T ng Bính, Đặng Ng c Dũng, Võ Phiên và lãnh đạo các sở,
ngành, đ a phương: V n phòng UBND t nh, Kế hoạch và Đ u tư, Tài chính,
Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa h c và Công nghệ, Tư pháp, Ban
Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Kho bạc Nhà nước Quảng
Ngãi, Liên hiệp các Hội Khoa h c và Kỹ thuật t nh, UBND các huyện: Bình
Sơn, Sơn T nh, Ba Tơ; Công ty cổ ph n Tư vấn thiết kế và xây dựng Phúc
Hoàng Ng c, Công ty cổ ph n Đ u tư phát triển Hợp Nghĩa, Liên danh Công ty
cổ ph n Locogi và Công ty cổ ph n Xây dựng NHP.
Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành, đ a phương, đơn v báo cáo các
nội dung c n thông qua tập thể lãnh đạo UBND t nh, ý kiến thảo luận và đ
xuất c a các thành viên dự h p, phát biểu c a các Phó Ch t ch UBND t nh,
đồng chí Tr n Ng c C ng, Ch t ch UBND t nh kết luận và ch đạo:
1. Ch trương đ u tư đối với dự án Khu dân cư Đập Ban
Thống nhất ch trương đ u tư dự án Khu dân cư Đập Ban do Ban Quản
lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi báo cáo tại
Công v n số 1678/BQL-QLĐT ngày 13/9/2019. Giao Ban Quản lý Khu kinh
tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan,
đơn v liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên và ch đạo c a Ch t ch UBND
t nh tại cuộc h p, hoàn ch nh đ xuất ch trương đ u tư dự án; tham mưu
UBND t nh trình xin ý kiến Ban Thường vụ T nh y để làm cơ sở thực hiện
các bước tiếp theo.
2. Ch trương đ u tư đối với dự án Khu dân cư kết hợp thương mại
d ch vụ T nh Phong
Thống nhất ch trương đ u tư dự án Khu dân cư kết hợp thương mại
d ch vụ T nh Phong do Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công
nghiệp Quảng Ngãi báo cáo tại Công v n số 1715/BQL-QLĐT ngày

17/9/2019. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp
Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan, đơn v liên quan tiếp thu ý kiến các
thành viên và ch đạo c a Ch t ch UBND t nh tại cuộc h p, hoàn ch nh đ
xuất ch trương đ u tư dự án (lưu ý: tỷ lệ và quy hoạch phân bổ cây xanh, vấn
đ đấu nối giao thông với Quốc lộ 1,...); tham mưu UBND t nh trình Ban
Thường vụ T nh y cho ý kiến đối với dự án.
3. Nghe báo cáo dự án Th y điện Đ kre 1A và Đ kre 3
a) Yêu c u Nhà đ u tư rà soát ph n diện tích 9,4 ha đất quy hoạch rừng
phòng hộ liên quan đến dự án Đ kre 3 để có phương án giải quyết phù hợp,
không ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch rừng phòng hộ c a t nh; đánh
giá tác động môi trường, có xét đến việc ảnh hưởng liên hoàn giữa các dự án
th y điện phía hạ lưu c a 2 dự án; đảm bảo các quy đ nh v bảo vệ môi
trường, duy trì dòng chảy tối thiểu sau đập; sử dụng máy móc, thiết b có công
nghệ tiên tiến, hiện đại; tính toán phương án khả thi để đấu nối truy n tải điện
đúng tiến độ dự án; đảm bảo v nguồn vốn và ký quỹ để thực hiện, tránh
trường hợp chuyển nhượng dự án; lấy ý kiến Nhân dân vùng dự án và hỗ trợ
giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.
Nhà đ u tư hoàn ch nh hồ sơ đ xuất bổ sung quy hoạch, gửi Sở Công
Thương thẩm đ nh, tham mưu UBND t nh báo cáo Ban Thường vụ T nh y
xem xét, cho ý kiến trước khi trình Bộ Công Thương theo quy đ nh.
b) Sở Công Thương khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch hệ
thống th y điện trên đ a bàn t nh, trình cấp có thẩm quy n phê duyệt theo ch
đạo c a UBND t nh tại Thông báo số 336/TB-UBND ngày 23/11/2018; đồng
thời, rà soát các dự án th y điện trên đ a bàn t nh, tham mưu UBND t nh kiên
quyết thu hồi các dự án thực hiện không đảm bảo tiến độ, nhằm tạo đi u kiện
cho nhà đ u tư khác có khả n ng và có nhu c u thực hiện dự án.
4. Đi u ch nh kế hoạch vốn n m 2019 nguồn vốn ngân sách đ a phương
Thống nhất nguyên tắc đi u ch nh kế hoạch vốn n m 2019 nguồn cân
đối ngân sách đ a phương như sau:
- Cắt giảm kế hoạch vốn các dự án: có tỷ lệ giải ngân dưới 30% đối với
dự án chuyển tiếp và dưới 5% đối với dự án khởi công mới tính đến ngày
15/9/2019.
- Bổ sung vốn cho các dự án: (1) có tỷ lệ giải ngân cao, có nhu c u bổ
sung vốn để thực hiện và còn trong hạn mức kế hoạch vốn trung hạn được
giao; (2) đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành mà còn nợ vốn; (3) t nh đã
cam kết hỗ trợ có mục tiêu cho đ a phương để thực hiện hoàn thành dự án; (4)
các dự án cấp bách liên quan đến xử lý nước thải, rác thải.
Sở Kế hoạch và Đ u tư hoàn ch nh, tham mưu UBND t nh đ ngh
Thường trực HĐND t nh cho ý kiến v việc đi u ch nh kế hoạch vốn n m
2019 nguồn vốn ngân sách đ a phương, trước khi triển khai thực hiện.
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Sở Kế hoạch và Đ u tư ch trì, phối hợp với các cơ quan, đơn v rà soát
nguồn vốn ngân sách Trung ương, trường hợp c n thiết, k p thời tham mưu
UBND t nh đ ngh Bộ Kế hoạch và Đ u tư xem xét, đi u ch nh để đảm bảo
tiến độ giải ngân vốn.
Nay thông báo kết luận và ch đạo c a Ch t ch UBND t nh để các sở,
ban ngành, đ a phương liên quan khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT T nh y, TT HĐND t nh;
- CT, các PCT UBND t nh;
- V n phòng T nh y;
- Các sở, ngành: Xây dựng, KHĐT, Tài chính,
TNMT, NNPTNT, Công Thương, Giao thông vận
tải, Khoa h c và Công nghệ, Tư pháp;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Liên hiệp các Hội Khoa h c và Kỹ thuật t nh;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn T nh, Ba Tơ;
- Cty CP Tư vấn thiết kế và XD Phúc Hoàng Ng c;
- Công ty cổ ph n Đ u tư phát triển Hợp Nghĩa;
- Liên danh Cty CP Locogi và Cty CP Xây dựng NHP;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, Thbha358.
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Trương Minh Sang

3

