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BAO CÁO
Kêt qua triên khai thirc hin Chi thj so 09/CT-TJBND
ngày 19/4/2018 cüa U5 ban nhân dan tinh Quãng Ngài
Thtrc hin Cong van so 929/STNMT- QLDD ngày 13/3/20 19 cüa SÔ Tài
nguyen và Môi tnthng Quãng Ngãi ye vic thirc hin ni dung Chi thi. so 09/CTUBND ngày 19/4/2018 cüaUBND tirth Quãng Ngâi. UBND huyn Minh Long
tong h9p báo cáo kêt qua triên khai thçrc hin nhu sau:
1. TInh hInh to chü'c, clii do thirc hin:
Trên co' s& Chi thi s6 09/CT-UBND ngày 19/4/20 18 cüa UBND tinh
Quâng Ngài; Hu'óiig dan 3869/HD-STNMT ngày 22/8/2018 cüa Só Tài nguyen
và Môi truèng Quàng Ngãi ye 1p h thông ho so' quân 1 dat cong Ich và các 1oi
dat nông nghip khác do cap xã quàn 1, sü diing trên dja bàn tinh Quáng Ngãi.
UBND huyn dâ sao glii Chi th cho các Go' quan, don vj có lien quan, dông thi
triên khai ti. các cuOc h9p giao ban tuân, tháng, chi do cho PhOng Tài nguyen Va
Môi tnxôiig, UBND các xä thçrc hin nghiêrn tác ni dung cña CM thj.
UBND huyn dã ban hành Cong vn s6 864/UBND-KTTH ngày
19/11/2018 ye vic triên khai CM thj so 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 ca ChiX
tch UBND tinh; Ban hành Quyêt dnh so 98/QD-UBND ngày 20/02/2019 ye
vic thành 1p Ban CM d.o rà soát, hem tra vic 1p h thông ho so' quàn 1 dat
cong Ich và các 1o.i dat nông nghip khác do UBND cap x quàn 1, sir dng trên
dja bàn huyn; Cong van 102/UBND-KTTH ngày 20/02/2019 ciXaUBND huyn
ye vic giao thçrc hin 1p de cirong, nhim vii và dir toán1p h thông ho so' quàn
l dat cong Ich và các 1oi dat nông nghip khác do cap x. quàn 1)", st dcing;
Quyêt djnh so 149/QD-UBND ngày 28/02/2019 ye vic phê duyt don v nhn
thâu 1p D cuong, nhim vi và dir toán chi tiêt.
Dn ngày 12/03/2019 tu vn 1p D cu'ong nhim vii Va di toán bàn giao
ho so' cho huyn. Hin nay các Ca quan chirc nang cüa huyn tiên hành thâm dn1i
Be cuo'ng nhim vi và dçr toán trInh cap thâm quyen phe duyt, dir kiên hoàn
thành ngày 22/3/20 19.
2. Nhfrng khó khán vithng mac:
co' bàn dã n.m duçic s6 1iu d.t cong Ich trên dja bàn huyn nhung
phân ion chua duçc do dc chinh 1 thãa dat do bien dng ye dôi tucmg quàn 1,
sü diing và st 1& tçr rthiên; các tha dat cOng Ich t.i xä Long Hip, Thanh An và
Long Mai có din tIch qua nhO nên g.p khOng It khó khn trong qua trInh tong
h9p de 1p ho so'.
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- D.t b,ng chua sr dyng có khâ näng nông nghip, nm dcc yen song, sui
dát bat bôz). Ye chü the UBND xã qun iS' nhung thc trng ngixôi dan dang s
diing cffiig là mOt trong nhfing vuóng mac khó x1r iS', do 4y cfing ánh hu&ng den
tiên d thirc hin ni dung cüa Chi thj.
- Ngun ngân sách chu'a du'qc phân b& do do chua có co' sO' d UBND
huyn chI cljnh thâu dôi vó'i don vj thi cong.
3,Kin nghj: Tinh quan tam sO'm ghi k ho.ch vn d huyn có co sO' phê
duyt kê hoch hra chn nhà thâu và thirc hin mt so nOi dung lien quan khác
ciia d1r an diing theo quy djnh cüa nhà nuót.
Trên day là ni dung báo cáo kt qua trin khai thrc hin Chi th:j s 09/CTUBND ngày 19/4/20 18 cüa US' ban nhân dan tinh Quàng Ngii. UBND huyn
Minh Long xin báo cáo.!.
Nyi nlzân:
- SO' TN&MT tinh;
- CT, các PCT;
CVP,PVP;
- TNMT;
- Lu'u VT.
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