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V/v giao tham mưu, xem xét
đề nghị chấm dứt thực hiện
Dự án khu sản xuất phân bón,
thức ăn chăn nuôi hữu cơ và
chế phẩm nông nghiệp sạch
tại xã Quảng Bình, huyện
Quảng Xương.

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Công Thương;
- Sở Tư pháp;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Công ty CP Đầu tư dịch vụ thương mại Bắc Bình.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 975/SCT-CNNT ngày
22/4/2021 của Sở Công Thương về việc báo cáo tham mưu giải quyết đề nghị
của Công ty CP Đầu tư phát triển Vicenza về xác định ranh giới đầu tư hạ
tầng CCN Cống Trúc, huyện Quảng Xương. Theo đó, Sở Công Thương đề
nghị UBND tỉnh xem xét việc chấm dứt thực hiện Dự án khu sản xuất phân
bón, thức ăn chăn nuôi hữu cơ và chế phẩm nông nghiệp sạch tại xã Quảng
Bình, huyện Quảng Xương để có cơ sở xác định ranh giới và diện tích đất còn
lại của CCN Cống Trúc, làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Sau khi xem
xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và
PTNT, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, UBND huyện
Quảng Xương và các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị
của Sở Công Thương tại Công văn số 975/SCT-CNNT ngày 22/4/2021 (có bản
sao văn bản gửi kèm theo); căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, có ý
kiến đề xuất về đề nghị chấm dứt thực hiện Dự án khu sản xuất phân bón, thức
ăn chăn nuôi hữu cơ và chế phẩm nông nghiệp sạch tại xã Quảng Bình, huyện
Quảng Xương của Công ty CP Đầu tư dịch vụ thương mại Bắc Bình; báo cáo
Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/5/2021.

2. Sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản tham mưu đề xuất, giao Sở
Công Thương căn cứ kết quả giải quyết của UBND tỉnh để tham mưu, có ý kiến
đề xuất về việc xác định ranh giới CCN Cống Trúc của Công ty CP Đầu tư Phát
triển Vicenza, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Mai Xuân Liêm (b/c);
- Công ty CP Đầu tư Phát triển Vicenza;
- Lưu: VT, CN (T398).
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