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

 TỈNH THANH HOÁ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                              

       Số:             /UBND-NN                        Thanh Hoá, ngày       tháng       năm 2021 

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án của 

Công ty CP LICOGI 13 – Vật liệu xây 

dựng tại phường Hải Yến, thị xã Nghi Sơn. 

 

 

   Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công ty CP LICOGI 13 – Vật liệu xây dựng. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 109/STNMT-TTr ngày 07/01/2021 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường (kèm theo hồ sơ tài liệu có liên quan) về việc đề 

nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án của Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Vật 

liệu xây dựng tại phường Hải Yến, thị xã Nghi Sơn; Công văn số 1221/CV ngày 

21/12/2020 của Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Vật liệu xây dựng về việc xin 

gia hạn thời gian sử dụng đất thực hiện đầu tư dự án Nhà máy gach không nung 

tại phường Hải Yến, thị xã Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan, 

xem xét nội dung báo cáo và đề nghị của Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Vật liệu 

xây dựng tại Công văn số 1221/CV ngày 21/12/2020; xác định chính xác nguyên 

nhân và trách nhiệm trong việc thực hiện dự án chậm trễ và xem xét về khả 

năng, điều kiện tiếp tục đầu tư dự án của Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Vật liệu 

xây dựng; trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất hướng giải quyết đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật, tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế; báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 10/02/2021./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 

Thang 

 

T.L CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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