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/VP-KT

V/v tạm thời chưa xem xét đề xuất
đầu tư dự án Cơ sở sơ chế và bao gói
thủy sản xuất nhập khẩu tại xã Mai
Sao, huyện Chi Lăng

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Chi Lăng.
Xem xét Báo cáo số 485/BC-SKHĐT ngày 15/10/2021 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư về xem xét đề xuất dự án Cơ sở sơ chế và bao gói thủy sản xuất nhập
khẩu, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tạm thời chưa xem xét
đề xuất đầu tư dự án Cơ sở sơ chế và bao gói thủy sản xuất nhập khẩu tại thôn
Hòa Mục, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng của Công ty TNHH Hà Trang, do nhà đầu
tư đề xuất dự án đang có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, đầu
tư, xây dựng... cần được xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
2. Giao UBND huyện Chi Lăng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan
kiểm tra làm rõ các sai phạm của Công ty TNHH Hà Trang liên quan đến đề xuất
dự án trên, xử lý theo quy định pháp luật hiện hành; lấy ý kiến tham vấn các hộ
dân xung quanh khu vực dự kiến thực hiện dự án về chủ trương thực hiện dự án,
tránh sự khiếu kiện khi dự án đưa vào hoạt động. Báo cáo UBND tỉnh kết quả để
có cơ sở xem xét đề xuất chủ trương đầu tư dự án trước ngày 15/11/2021.
3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chủ trương trên của UBND tỉnh
đến nhà đầu tư; theo dõi, phối hợp với UBND huyện Chi Lăng xử lý các vi phạm;
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án khi bảo đảm các điều
kiện theo quy định pháp luật.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, CT, NN&PTNT,
KH&CN, XD;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).
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