
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THKH 
 

Thanh Hoá, ngày         tháng       năm 2021 

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện 

hồ sơ, thủ tục dự án Khu sản 

xuất bao bì và kho hàng hóa tại 

xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn. 

 

 

                        Kính gửi: 

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,  

Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Đông Sơn; 

- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồ Thành 36. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 04.05/2021/CV-HT36 ngày 

04/5/2021 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hồ Thành 36 về việc gia hạn 

thời gian thực hiện dự án Khu sản xuất bao bì và kho hàng hóa tại xã Đông 

Tiến, huyện Đông Sơn; trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công 

văn số 3418/SKHĐT-KTĐN ngày 30/5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Khu sản xuất 

bao bì và kho hàng hóa tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn của Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng Hồ Thành 36 đến hết ngày 31/12/2021. Yêu cầu Công ty cổ 

phần đầu tư xây dựng Hồ Thành 36 khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên 

quan để hoàn thành hồ sơ, thủ tục, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào 

hoạt động; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điểm 

a Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ 

trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) theo quy định của Luật Đầu tư và gửi về 

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

quyết theo quy định. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng Hồ Thành 36 thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình hoạt động 

đầu tư đối với dự án nêu trên theo quy định; chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm 

(nếu có) theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 

01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực kế hoạch và đầu tư hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt 

thẩm quyền./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, THKH. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Nguyễn Văn Chiến 
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