
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 2022 

V/v điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư của dự án Khu tổ 

hợp dịch vụ HTQ tại phường Hải 

Bình, thị xã Nghi Sơn. 

 

                                  

                       Kính gửi:   

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN; 

- Các sở: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và 

  Môi trường; 

- UBND thị xã Nghi Sơn; 

- Công ty cổ phần HTQ Việt Nam. 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Ban Quản lý Khu Kinh 

tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp: Công văn số 715/BQLKKTNS&KCN-

QLĐT ngày 14/3/2022 về việc đề nghị xem xét điều chỉnh dự án đầu tư Khu tổ 

hợp dịch vụ HTQ tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn do Công ty cổ phần 

HTQ Việt Nam làm chủ đầu tư; Công văn số 2280/BQLKKTNS&KCN-QLĐT 

ngày 19/7/2022 về việc giải quyết đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Khu tổ hợp 

dịch vụ HTQ tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn của Công ty cổ phần HTQ 

Việt Nam. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu 

công nghiệp thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án Khu 

tổ hợp dịch vụ HTQ tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn theo quy định tại 

Khoản 5 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. 

2. Yêu cầu Công ty cổ phần HTQ Việt Nam khẩn trương triển khai các hồ 

sơ, thủ tục liên quan (điều chỉnh mặt bằng quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500; hồ 

sơ thiết kế dự án; hồ sơ về môi trường; điều chỉnh hợp đồng thuê đất; giấy phép 

xây dựng...), xây dựng dự án “Khu tổ hợp Nghi Sơn Luxury” và đưa vào hoạt 

động theo đúng thời gian được Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu 

công nghiệp gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định số 251/QĐ-

BQLKKTNS&KCN ngày 13/8/2021./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT TTr UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THKH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Thi 
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