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CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 07-01-2019

BẢNG TỔNG HỢP
24 nội dung giải quyết những vấn ñề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ của
Hội ñồng nhân dân tỉnh (kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8 Hội ñồng nhân dân tỉnh
Khóa XII) ñã ñược Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh
thỏa thuận thống nhất với UBND tỉnh
(Kèm theo Nghị quyết số 52/2018/NQ-HðND ngày 07/12/2018
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 8)

1. Chủ trương ñầu tư Dự án Chương trình Phát triển Giáo dục trung học giai
ñoạn 2 (khoản vay chính sách).
2. Chủ trương chuyển mục ñích sử dụng 06ha ñất lúa ñể thực hiện các dự án Khu
ñô thị Long Vân - Long Mỹ, P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn (giai ñoạn 1) và thu
hồi toàn bộ diện tích ñất 74.270,4m2 chưa có trong Danh mục, công trình, dự án Nhà
nước thu hồi ñất ñể phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng ñể thực
hiện các dự án.
3. Chủ trương chuyển mục ñích sử dụng 70.397,3m2 ñất trồng lúa ñể thực hiện
Dự án Công viên sáng tạo TMA do Công Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp
phần mềm Tường Minh Bình ðịnh tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.
4. Chủ trương ñiều chỉnh 6,2 ha diện tích rừng quy hoạch chức năng ñặc dụng
thuộc tiểu khu 345 trên ñịa bàn phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn ra ngoài
quy hoạch 03 loại rừng ñể khai thác ñất phục vụ công trình trọng ñiểm của tỉnh.
5. Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư Công trình Khu dân cư phía Tây ñường Trần
Nhân Tông, khu vực 7-8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.
6. Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư Công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía
ðông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.
7. Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến ñường Trần Nhân
Tông (ñoạn từ khu dân cư phía ðông Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy
Nhơn ñến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh).
8. Chủ trương ñầu tư Dự án ðê sông Hà Thanh ñoạn thượng lưu cầu Diêu Trì,
huyện Tuy Phước.
9. Sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018 ñể thực hiện dự án Gia cố, khắc
phục tạm hư hỏng công trình ñập dâng Lại Giang, huyện Hoài Nhơn.
10. Thu hồi ñất và chuyển mục ñích sử dụng 2,5 ha ñất trồng lúa tại xã Phước
Thuận, huyện Tuy Phước ñể giao ñất cho Tòa Giám mục Quy Nhơn sử dụng vào mục
ñích tôn giáo.

