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THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc thực hiện nội dung kết luận Thông báo số 416/TB-UBND ngày 

28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
 
 
 

Thực hiện Văn bản số 416/TB-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thông báo kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 21/10/2021; 

Giám đốc Sở yêu cầu: 

1. Trên cơ sở các nội dung UBND tỉnh giao, các phòng chủ động rà soát, chỉ 

đạo triển khai và phối hợp thực hiện các nội dung liên quan tới lĩnh vực quản lý 

theo nội dung yêu cầu, tập trung xử lý một số nội dung như sau: 

1.1. Phòng Giá - Công sản: 

- Phối hợp các phòng, các ngành liên quan rà soát, giải trình rõ cơ sở đề xuất 

hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với các khu đất thu hồi của Chi nhánh dược phẩm 

Hương Khê - Vũ Quang tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, Khu thương mại 

dịch vụ tại đường Nguyễn Thiếp, khối 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc; tham 

mưu phương án đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn, 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2021 (Mục 15, Thông báo 416/TB-UBND).  

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn Công an tỉnh, Trường Đại 

học Hà Tĩnh thực hiện điều chuyển, bố trí trụ Sở mới cho phòng Cảnh sát cơ động 

thuộc Công an tỉnh (Mục 18, Thông báo 416/TB-UBND).  

- Phối hợp thực hiện công tác chấn chỉnh QLNN về giá đất, đấu giá, hoạt động 

bất động, tình trạng tách thửa, phân lô, bán nền trái phép sản khi có yêu cầu (Mục 

8, Thông báo 416/TB-UBND). 

- Thực hiện việc xác định giá khởi điểm và bước giá bán đấu giá quyền sử 

dụng đất theo quy định phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Tĩnh tại thị 

trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc 

thực hiện đảm bảo đúng quy định; Tham mưu UBND tỉnh quản lý, sử dụng số tiền 

thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. (Mục 9, 

Thông báo 416/TB-UBND). 

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Kỳ Anh tham mưu 

các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ khác trong bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư phục vụ dự án đường dây 500kV nhiệt điện Quảng Trạch - Vũng Áng và Sân 

phân phối 500kV Trung tâm điện lực Quảng Trạch (Mục 13, Thông báo 416/TB-

UBND). 
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- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu các nội dung liên quan 

đến việc xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, kế hoạch khai thác đất san lấp 

trong diện tích công trình nạo vét hồ Bảy Sào, Kỳ Phong, Kỳ Anh khi có yêu cầu 

(Mục 12, Thông báo 416/TB-UBND). 

1.2. Phòng Tài chính doanh nghiệp: 

- Phối hợp Sở Kế hoạch & Đầu tư và các ngành tiếp tục soát xét, tham mưu 

xử lý nội dung liên quan tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh UBND 

tỉnh theo hướng đã đề xuất tại Văn bản số 3975/STC-TCDN ngày 30/9/2021 của 

Sở Tài chính (Mục 19, Thông báo 416/TB-UBND). 

- Xem xét nội dung kiến nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp, của Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê về việc tạm dừng thu tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản và tạm dừng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về 

quản lý thuế đối với Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê (Mục 4, Thông báo 416/TB-

UBND). 

1.3. Phòng Hành chính sự nghiệp: 

- Tham mưu triển khai thực hiện, bố trí kinh phí hỗ trợ tiền ăn, chi phí phục 

vụ nhu cầu sinh hoạt đối với cán bộ y tế tham gia các đoàn hỗ trợ phòng, chống 

dịch COVID-19 ngoại tỉnh trong thời gian cách ly y tế sau khi hoàn thành nhiệm 

vụ trở về địa phương; phối hợp, hướng dẫn các đơn vị khi có yêu cầu (Mục 20, 

Thông báo 416/TB-UBND). 

- Xem xét, tham mưu các nội dung liên quan đến Nghị quyết quy định một số 

chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (Mục 21, Thông báo 416/TB-UBND). 

1.4. Phòng Tài chính đầu tư phối hợp phòng Ngân sách, Sở Tài nguyên và 

Môi trường rà soát phương án xử lý và quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc xử lý 

các lô đất dôi dư tại các khu tái định cư được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung 

ương, TPCP (Mục 7, Thông báo 416/TB-UBND). 

2. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các phòng 

chủ động phối hợp triển khai, đảm bảo tiến độ, nội dung và chất lượng tham mưu. 

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công, 

đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Giao Văn phòng sở theo dõi, đôn đốc 

các phòng triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Ban Giám đốc sở;        

- Trưởng các phòng GCS, HCSN, TCĐT, TCDN; 

- Lưu: VP, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
 
 

Trịnh Văn Ngọc 
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