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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4924 /UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 9 năm 2019

V/v triển khai thực hiện
Kết luận của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc
với Ban Thường vụ Huyện
ủy Bình Sơn

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Giao thông vận tải, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Y tế;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN
Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình
Giao thông tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy Bình Sơn;
- UBND huyện Bình Sơn.
Thực hiện Kết luận số 663-KL/TU ngày 16/8/2019 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn và ý
kiến của Ban cán sự đảng UBND tỉnh (văn bản đã gửi các sở, ngành), Chủ
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn tổ chức thực hiện, chỉ
đạo UBND huyện Bình Sơn rút kinh nghiệm đối với những hạn chế trong
thời gian qua, tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung kết luận, chỉ đạo
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Bình
Sơn trong thời gian đến và những nội dung giải quyết kiến nghị thuộc trách
nhiệm của huyện.
2. Yêu cầu các sở, ban ngành sau đây nghiên cứu, tham mưu UBND
tỉnh triển khai thực hiện các nội dung kết luận và chỉ đạo của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy tại Kết luận nêu trên, cụ thể như sau:
a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng nghiên
cứu, tham mưu UBND tỉnh:
- Hỗ trợ kinh phí (phần còn lại) để khắc phục, sửa chữa các hạng mục
công trình của các khu tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất bị hư
hỏng, xuống cấp.
- Hỗ trợ kinh phí dồn điền, đổi thửa còn thiếu cho huyện.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh
tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi nghiên cứu, đề xuất
UBND tỉnh xem xét việc đầu tư xây dựng Nghĩa trang Phố Tinh, xã Bình
Phước.
c) Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ, tạo điều kiện
để Trung tâm y tế huyện Bình Sơn thực hiện tốt chức năng khám, chữa bệnh
cho nhân dân trên địa bàn; xây dựng phương án hoạt động của Bệnh viện
Dung Quất, báo cáo UBND tỉnh.
d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở
Tài chính, các sở ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố xây dựng
kế hoạch dồn điền, đổi thửa cho các năm sau, trình UBND tỉnh xem xét,
quyết định
đ) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh
tế Dung Quất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết các
nội dung kiến nghị liên quan đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện nghiêm
túc các nhiệm vụ được giao tại văn bản này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VPUB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P.Thhtlvan241.
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