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

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Số:        /UBND-KTTC      Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2020 
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ,  

   thủ tục dự án Cửa hàng xăng dầu  

    tại xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn. 

   Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện Nga Sơn; 

- Công ty TNHH xây dựng giao thông  

   thủy lợi THD. 

 

  Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2675/SKHĐT-

KTĐN ngày 19/5/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc gia hạn thời gian hoàn thành 

hồ sơ, thủ tục dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn; Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Cho phép Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi THD được gia 

hạn lần 2 thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã 

Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn đến ngày 26/8/2020. 

2. Yêu cầu Công ty TNHH xây dựng giao thông thủy lợi THD phối hợp 

với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án, sớm 

khởi công xây dựng, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động; đồng thời, lập hồ 

sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (nội dung tiến độ thực hiện dự án) theo quy 

định tại Điều 36, 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, gửi 

về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải 

quyết theo quy định. 

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan kiểm tra việc UBND huyện Nga Sơn thực hiện thu hồi đất của hộ gia 

đình, cá nhân trong phạm vi khu đất thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã 

Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn, đề xuất xử lý (nếu có sai phạm), báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

4. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Công an tỉnh; UBND huyện Nga 
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Sơn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện để Công ty 

TNHH xây dựng giao thông thủy lợi THD thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

Cửa hàng xăng dầu tại xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn theo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành./.   

 
Nơi nhận:  TL. CHỦ TỊCH 
- Như trên; KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, KTTC. 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

  

 

 

 

 

Trần Huy Chân 
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