
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

   HUYỆN NGHI XUÂN 

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:        /UBND-KT&HT                 Nghi Xuân, ngày       tháng 5 năm 2020 
V/v xin gia hạn hiệu lực văn bản chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân  

cư tại thôn Song Long, xã Cương Gián,  

                 huyện Nghi Xuân 

  

            Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư tại thôn Song Long, xã Cương Gián,  

huyện Nghi Xuân đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại 

Văn bản số 3330/UBND-XD ngày 27/05/2019, thời gian hiệu lực của văn bản là 

12 tháng kể từ ngày 27/05/2019.  

Trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được chấp thuận, Ủy ban nhân dân huyện 

Nghi Xuân đã tiến hành các bước tiếp theo của quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo 

quy định và đã báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 2135/QĐ-

UBND ngày 28/6/2019. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, 

do còn vướng mắc về quy định giá trị nộp ngân sách tối thiểu (m3) nên đến nay 

vẫn chưa được phê duyệt hồ sơ mời thầu. 

Để đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban 

nhân dân huyện Nghi Xuân kính đề nghị Ủy ban nhân nhân tỉnh xem xét cho gia 

hạn hiệu lực Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thêm 12 tháng kể từ 

ngày hết hiệu lực của Văn bản số 3330/UBND-XD ngày 27/05/2019 của UBND 

tỉnh. 

Kính mong được sự quan tâm xem xét của Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- Các sở: Xây dựng, KH&ĐT 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH,TN&MT; 

- UBND xã Cương Gián; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
  
 

 
Nguyễn Hải Nam 

                 


		namnh.nx@hatinh.gov.vn
	2020-05-11T14:47:24+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2020-05-11T15:36:41+0700


		2020-05-11T15:36:56+0700


		2020-05-11T15:37:11+0700




