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

TỈNH THANH HÓA                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                              

    Số:              /UBND-CN                             Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2020 

 V/v giải quyết đề nghị 

nghiệm thu, quyết toán công 

trình và bàn giao chủ đầu tư 

hạ tầng CCN Hà Dương, 

huyện Hà Trung. 
                                                                    

                           Kính gửi:                                                                    

                                           - Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

   Xây dựng;  

- UBND huyện Hà Trung; 

- Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp Hà Trung. 
  

 Ngày 07/7/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tổ chức hội 

nghị nghe báo cáo giải quyết đề nghị nghiệm thu, quyết toán công trình và bàn giao 

chủ đầu tư hạ tầng CCN Hà Dương, huyện Hà Trung theo đề nghị của Sở Công 

Thương tại Công văn số 1018/SCT-CNNT ngày 04/5/2020. Tham dự hội nghị có 

đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính, Sở Xây dựng; UBND huyện Hà Trung, Trung tâm Phát triển Cụm 

công nghiệp Hà Trung. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị,      

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:     

    1. Dự án hạ tầng kỹ thuật CCN Hà Dương, huyện Hà Trung được triển khai 

đầu tư xây dựng từ năm 2013 bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách 

địa phương. Tuy nhiên, hiện nay dự án đang gặp khó khăn về nguồn vốn nên việc 

nghiệm thu, quyết toán công trình để có điều kiện thu hút vốn đầu tư, sớm hoàn 

thành dự án đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư là cần thiết. Để 

có cơ sở báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc nghiệm thu, quyết toán dự 

án, giao UBND huyện Hà Trung báo cáo cụ thể tình hình triển khai, kết quả đầu tư 

các hạng mục công trình thuộc dự án; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập 

và nguyên nhân chậm tiến độ thực hiện dự án; căn cứ tình hình thực tế, số vốn 

trung hạn và vốn ngân sách huyện đã được bố trí cho dự án để xác định điểm dừng 

kỹ thuật, làm cơ sở đề xuất nghiệm thu, quyết toán công trình; đồng thời, đề xuất 

phương án khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN Hà Dương; gửi văn 

bản về Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cho 

ý kiến.   

2. Giao Sở Công Thương tổng hợp ý kiến của các ngành, đơn vị, có ý kiến đề 

xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

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

- PCT Mai Xuân Liêm (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN (T329). 

 

TL. CHỦ TỊCH 
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Nguyễn Đức Thịnh 
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