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

TỈNH THANH HOÁ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Giấy chứng nhận đầu tư số 26121000130 

ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa 

đã cấp cho Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông  

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ báo cáo và đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 1453/STP-

XDVB ngày 06/10/2020 về việc báo cáo rà soát dự án Công trình tòa nhà hỗn 

hợp V-Green; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

6083/SKHĐT-KTĐN ngày 13/10/2020 về việc đề xuất bãi bỏ Giấy chứng 

nhận đầu tư số 26121000130 ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh đã cấp cho 

Công ty CP công nông nghiệp Tiến Nông thực hiện dự án Công trình tòa nhà 

hỗn hợp V-Green. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Giấy chứng nhận đầu tư số 26121000130 ngày 22/10/2014 

của UBND tỉnh đã cấp cho Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông. 

Lý do bãi bỏ: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư chưa đảm bảo quy định của 

pháp luật. 

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách 

nhiệm: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện Quyết định này. 

2. Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông phối hợp với các sở, ban, 

ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện các công việc tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các văn bản 

đã ban hành có liên quan đến việc thực hiện Giấy chứng nhận đầu tư số 

26121000130 ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh không còn hiệu lực thi hành. 
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp; Cục trưởng Cục 

Thuế; UBND thành phố Thanh Hoá, UBND phường Đông Hải, Công ty Cổ 

phần Công nông nghiệp Tiến Nông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH - Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, NN, THKH. 

 
 

 
  

 

  

 Nguyễn Đình Xứng 
 

      

 

                                                   


		xungnd@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-17T16:03:24+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-19T11:14:54+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-19T11:15:04+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2020-10-19T14:41:50+0700




