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 Kính gửi:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND huyện Đình Lập. 

 

Xem xét Công văn số 220/BC-UBND ngày 30/5/2018 của UBND huyện 
Đình Lập về tình hình thực hiện bàn giao dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng 
hộ đầu nguồn sông Kỳ cùng, xã Bắc Xa; Báo cáo số 345/BC-SKHĐT ngày 
08/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm điểm trách nhiệm về việc xử lý hành 
vi của ông Đặng Xuân Lý và Công ty TNHH Thành Công, đồng chí Lý Vinh 
Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu UBND huyện Đình Lập báo cáo, kiểm lại trách nhiệm của đơn 
vị, giải trình rõ vì sao huyện lại thụ động trong việc bàn giao với trách nhiệm là 
chủ đầu tư nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và chủ đầu tư cũ, không báo cáo tình hình vướng mắc với UBND tỉnh; 
kiểm điểm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến nội dung trên. 
Báo cáo kiểm điểm phải do Chủ tịch UBND huyện ký ban hành và phải hoàn 
thành gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018. 

 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

 - Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý 
nhà nước thuộc phạm vi lĩnh vực phụ trách; tăng cường chủ động, thường xuyên 
hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao;  kịp thời 
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các nội dung vướng mắc. 

 - Khẩn trương xem xét, xử lý các vi phạm của Công ty TNHH Thành Công 
theo thẩm quyền. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Huyện ủy, HĐND huyện Đình Lập; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
 


		2018-06-18T15:43:15+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




