ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6598 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
hồ sơ thuê đất dự án Khu sản xuất
kinh doanh tổng hợp tại thị trấn
Mường Lát, huyện Mường Lát.

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Mường Lát;
- Công ty TNHH DVTM Đông Thuận Phát.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 29/VB-CTĐTP ngày
20/12/2021 của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đông Thuận Phát về việc
xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất tại thị trấn Mường Lát. Trên cơ
sở báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
216/SKHĐT-KTĐN ngày 13/01/2022 và Công văn số 2842/SKHĐT-KTĐN
ngày 06/5/2022 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Tài nguyên và Môi
trường, Xây dựng và UBND huyện Mường Lát), Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý
với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên và có ý kiến chỉ
đạo như sau:
1. Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất dự án Khu sản xuất kinh
doanh tổng hợp tại thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát của Công ty TNHH
dịch vụ thương mại Đông Thuận Phát (được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận
chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 20/5/2020, điều
chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 15/6/2021),
với thời gian gia hạn (lần 1) đến hết ngày 30/9/2022.
Trong thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất được gia hạn nêu trên hoặc
trường hợp dự án đã được Nhà nước cho thuê đất, cơ quan nhà nước có thẩm
quyền có trách nhiệm tiếp tục thẩm định, phê duyệt đối với các hồ sơ, thủ tục
thực hiện dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
2. Yêu cầu Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đông Thuận Phát phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, khẩn trương hoàn
thành các hồ sơ, thủ tục, sớm triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động
theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định
hiện hành của pháp luật; chỉ được triển khai thi công dự án sau khi hoàn thành
đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định; hằng quý, hằng năm báo cáo Sở Kế
hoạch và Đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án
đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

3. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây
dựng; UBND huyện Mường Lát và các đơn vị liên quan, theo chức năng,
nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời các công
việc liên quan đến ngành mình và theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH dịch vụ
thương mại Đông Thuận Phát thực hiện dự án theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, NN. (213.2022)
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