ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14535 /UBND-THKH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 30 tháng 9

năm 2022

V/v giải quyết đề nghị gia hạn
thời gian thực hiện dự án Khu
thương mại, dịch vụ và tổng
hợp Sơn Hải tại xã Thiệu Đô,
huyện Thiệu Hóa.

Kính gửi:
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và
Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Công ty TNHH Sơn Hải.
UBND tỉnh nhận được Văn bản số 02 TT/SH ngày 08/9/2022 của Công
ty TNHH Sơn Hải về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu thương mại
dịch vụ và tổng hợp Sơn Hải; trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư
tại Công văn số 6636/SKHĐT-ĐTDN ngày 27/9/2022 (kèm theo ý kiến tham
gia của Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND huyện Thiệu Hóa), Chủ tịch
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Trước mắt, chưa xem xét, giải quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn
thành hồ sơ, thủ tục dự án Khu thương mại, dịch vụ và tổng hợp Sơn Hải tại xã
Thiệu Đô (nay là thị trấn Thiệu Hóa), huyện Thiệu Hóa của Công ty TNHH Sơn
Hải; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản (nêu rõ lý do) trả lời Công ty
TNHH Sơn Hải theo quy định.
2. Việc xem xét, gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đối với các
dự án (trong đó có dự án Khu thương mại, dịch vụ và tổng hợp Sơn Hải tại xã
Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa của Công ty TNHH Sơn Hải) sẽ được thực hiện
theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; kết quả rà soát, đề xuất của Tổ
công tác rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa và các quy định hiện hành của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang (b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, THKH.
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