
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THKH 
 

Thanh Hoá, ngày        tháng     năm 2021 
 

V/v giao rà soát, đánh giá sự 

phù hợp của việc đề xuất điều 

chỉnh chủ đầu tư dự án Kho 

xưởng kinh doanh và cho thuê 

tại phương Tĩnh Hải, thị xã 

Nghi Sơn. 

 

 

 

  

 

                           Kính gửi:   

- Sở Tư pháp; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn 

   và các khu công nghiệp. 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 1314/TTr-

BQLKKTNS&KCN 07/5/2021 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các 

khu công nghiệp về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho xưởng 

kinh doanh và cho thuê tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (có hồ sơ kèm 

theo). Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản 

lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND thị xã Nghi Sơn và 

các ngành, đơn vị có liên quan, rà soát, đánh giá sự phù hợp của việc đề xuất 

điều chỉnh chủ đầu tư dự án Kho xưởng kinh doanh và cho thuê tại phường Tĩnh 

Hải, thị xã Nghi Sơn đối với quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đất 

đai và các quy định khác có liên quan; có ý kiến tham mưu, đề xuất, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/5/2021./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, THKH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Trọng Trang 
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