
  ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH THANH HÓA                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Số:                /UBND-THKH                     Thanh Hoá, ngày         tháng        năm 2023 
V/v gia hạn thời gian hoàn thành 

hồ sơ giao đất, cho thuê đất thực 

hiện dự án Nhà máy nước sạch 

khu vực Kiểu tại xã Yên Phong, 

huyện Yên Định của Công ty cổ 

phần môi trường, sinh vật cảnh và 

rau má xứ Thanh. 

 

 

         Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện Yên Định; 

- Công ty cổ phần môi trường, sinh vật cảnh  

và rau má xứ Thanh.  
 

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 14/2022/RMXT ngày 30/10/2022 của 

Công ty cổ phần môi trường, sinh vật cảnh và rau má Xứ Thanh về việc xin gia hạn 

lần 3 Quyết định số 28/QĐ-UBND dự án Nhà máy nước sạch khu vực Kiểu; trên cơ 

sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 437/SKHĐT-ĐTDN ngày 

31/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Yêu cầu Công ty cổ phần môi trường, sinh vật cảnh và rau má xứ 

Thanh cung cấp Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất đã nộp tại cơ quan Thuế về 

Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp; đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư để thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án Nhà máy nước sạch khu vực 

Kiểu tại xã Yên Phong, huyện Yên Định (theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư 

năm 2020 và Điều 25, Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư), 

đảm bảo hoàn thành trước ngày 22/02/2023.  

2. Sau khi Công ty cổ phần môi trường, sinh vật cảnh và rau má xứ Thanh 

hoàn thành các công việc theo chỉ đạo nêu trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị gia hạn thời gian 

hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Nhà máy nước sạch khu vực Kiểu tại 

xã Yên Phong, huyện Yên Định hoặc kiến nghị biện pháp xử lý dự án nêu trên 

theo quy định của pháp luật./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THKH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Mai Công Hoàng 

 


		hoangmc@thanhhoa.gov.vn
	2023-02-07T16:21:20+0700


		senhth@thanhhoa.gov.vn
	2023-02-07T16:56:52+0700


		senhth@thanhhoa.gov.vn
	2023-02-07T16:57:05+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2023-02-07T17:08:20+0700




