UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 291/BDT-CSDT
V/v khẩn trương khắc phục
những tồn tại của dự án
Điểm định canh, định cư
tập trung Đồng Tranh

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Kính gửi:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- BQL dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh;
- Các đơn vị tham gia thực hiện dự án.

Ngày 28/3/2022, Ban Dân tộc tỉnh cùng với UBND huyện Minh Long và
các đơn vị liên quan tổ chức họp và kiểm tra tại dự án xây dựng điểm định canh,
định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Mai, huyện Minh Long
nhằm tháo gỡ các vướng mắc và khắc phục tồn để bàn giao công trình đưa vào sử
dụng (có biên bản cuộc họp kèm theo) ; qua kiểm tra và tại cuộc họp này, Ban Dân
tộc tỉnh đã yêu cầu các đơn vị tham gia thực hiện dự án (đơn vị thi công, tư vấn

giám sát, tư vấn thiết kế): phối hợp kiểm tra lại độ dốc của các lô đất theo hồ sơ
được duyệt; trồng lại tre trồng đã bị chết bằng tre bụi thực hiện chăm sóc, bảo
dưỡng đảm bảo tre sống tốt; kiểm tra, hiệu chỉnh hồ sơ hoàn công theo thực tế;
bổ sung nhật ký công trình, biên bản giám sát thi công theo quy định (nếu có
phát sinh); điều chỉnh phần đất công viên cây xanh, nhà cộng đồng và Trường
Mầm non đã được chuyển đổi sang đất ở; khôi phục lại các mốc phân lô tại dự
án. Thời gian hoàn thành các nội dung này trước ngày 10/4/2022; tuy nhiên đến
nay, các đơn vị vẫn chưa hoàn thành việc khắc phục các nội dung nêu trên, ảnh
hưởng đến tiến độ bàn giao dự án cho UBND huyện Minh Long theo quy định.
Để đẩy nhanh việc khắc phục những tồn tại của dự án, Ban Dân tộc tỉnh
đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh (đơn vị tư vấn
quản lý dự án) làm việc với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các
nội dung tồn tại nêu trên trước ngày 20/5/2022 để Ban Dân tộc tỉnh tổ chức bàn
giao dự án cho UBND huyện Minh Long.
Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình
DD&CN tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.
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