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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 4530 /UBND-CNXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 8 năm 2019

V/v mời dự họp
Thường trực Tỉnh ủy

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
Giao thông vận tải. Tài nguyên và Môi trường,
Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và
thành phố Quảng Ngãi.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Giấy mời số 145-GM/TU
ngày 09/8/2019 về việc chuẩn bị nội dung, mời thành phần có liên quan dự
họp Thường trực Tỉnh ủy để nghe và cho ý kiến về:
1. Kết quả thực hiện; các khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, GPMB
dự án Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ VSIP Quảng Ngãi; trong đó có việc di
chuyển Nhà máy mì Tịnh Phong.
2. Các vấn đề liên quan đến việc đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ
Quốc phòng chuyển giao lại sân bay Quảng Ngãi; đất và tài sản trên đất tại
Trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đường Hùng Vương) cho
tỉnh quản lý để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.
UBND tỉnh mời Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị sau đây tham dự,
chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để giải trình khi Thường trực Tỉnh ủy yêu
cầu, cụ thể:
* Đối với nội dung 1:
- Các cơ quan: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi,
Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công
Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện: Bình Sơn,
Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi.
- Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chuẩn bị
nội dung, tài liệu và báo cáo tại cuộc họp nội dung liên quan đến dự án Khu
công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.
- Giao UBND thành phố Quảng Ngãi chuẩn bị nội dung, tài liệu và báo
cáo tại cuộc họp nội dung liên quan đến dự án Khu Đô thị - dịch vụ VSIP
Quảng Ngãi.

* Đối với nội dung 2:
- Các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,
Công an tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi.
- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu và báo cáo tại
cuộc họp nội dung liên quan đến việc đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ
Quốc phòng chuyển giao lại sân bay Quảng Ngãi.
- Giao Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung, tài liệu và báo cáo tại cuộc họp
nội dung liên quan đến việc đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng
chuyển giao lại đất và tài sản trên đất tại Trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Bộ đội
Biên phòng tỉnh (đường Hùng Vương).
Thời gian: Bắt đầu vào lúc 07h30 ngày 14/8/2019.
Địa điểm: Phòng họp số 02 – Trụ sở UBND tỉnh.
Đề nghị lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan tham dự đúng
thành phần và thời gian theo yêu cầu./.
(Công văn này thay Giấy mời).
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VPUB: CVP, TH, NNTN, CBTH,
QT-TV (để chuẩn bị phòng họp);
- Lưu: VT, CNXD (tttrung350)
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