
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

    Số:           /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày         tháng 8  năm 2020 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu  

tại xã Đông Phú, huyện Đông Sơn 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 09/12/2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu tại 

xã Đông Phú, huyện Đông Sơn; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4475/SKHĐT-

KTĐN ngày 03/8/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Phú, huyện Đông Sơn.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu tại xã 

Đông Phú, huyện Đông Sơn tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh Khoản 12 Điều 1 về tiến độ thực hiện dự án thành: 

+ Khởi công xây dựng: Quý IV năm 2020; 

+ Hoàn thành, đi vào hoạt động: Quý I năm 2021. 

2. Cho phép Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Đức Anh được gia 

hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu tại xã 

Đông Phú, huyện Đông Sơn đến ngày 05/01/2021. 

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 898/QĐ-

UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương 

đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Phú, huyện Đông Sơn. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Công an 

tỉnh; UBND huyện Đông Sơn; Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Đức Anh; 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3 Quyết định;  
- Lưu: VT, KTTC.Phg.  

 

 

 

 

Nguyễn Đình Xứng 
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