ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/UBND-KTTH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2022

V/v rà soát các dự án treo, dự án
chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên
và Môi trường, Xây dựng;
- Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Để thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 975-CV/TU
ngày 09/5/2022 về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh;
UBND tỉnh yêu cầu:
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Tài
nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp
tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng rà soát các dự án treo, dự án
chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (kể cả các Khu, Cụm công nghiệp) tính đến thời điểm
30/4/2022 và phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án (nếu có); dự thảo báo cáo của
UBND tỉnh trước ngày 01/7/2022 để tổ chức họp góp ý hoàn chỉnh tham mưu Ban
cán sự đảng UBND tỉnh ký trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo trước ngày
30/7/2022.
2. Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý
các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu
trách nhiệm phối hợp cung cấp các thông tin, tài liệu theo đề nghị của Sở Kế hoạch và
Đầu tư./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTV Tỉnh ủy (báo cáo);
- BCSĐ UBND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, NC-KS, TH, KTTH.
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