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Số:223 /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày 24 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả rà soát các dự án do UBND cấp huyện chấp thuận
chủ trương đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn huyện
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh.
Thực hiện Văn bản số 1452/SKHĐT-DNĐT ngày 18/6/2021 về việc
kiểm tra, rà soát dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện
đã chỉ đạo thực hiện rà soát. Kết quả rà soát, UBND huyện Nghi Xuân báo
cáo cụ thể như sau:
Từ năm 2013 đến 2018 trên địa bàn huyện có 55 dự án do UBND
huyện Nghi Xuân chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó:
- 35 dự án đã xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động, với tổng số vốn
đầu tư là: 150,9 tỷ đồng.
- 10 dự án đang triển khai các thủ tục đầu tư, trong đó: có 07 dự án
đang đầu tư xây dựng các hạng mục công trình; 03 dự án đang làm thủ tục
giao đất, cho thuê đất (có 01 dự án đang tạm dừng chờ xử lý theo Văn bản số
804/UBND-NL2 ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh - Dự án của nhà đầu tư
ông Hoàng Mạnh Thiên).
- 10 dự án còn lại, cụ thể:
+ Các dự án đã thu hồi, chấm dứt hoạt động trong năm 2019, 2020, 2021:
03 dự án (theo Phụ lục 1)
+ Các dự án đang thực hiện nhưng chậm tiến độ, không thực hiện, không
chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai: 07 dự án (theo
phụ lục 2)
Trên đây là nội dung Báo cáo theo yêu cầu của sở Kế hoạch và Đầu tư
tại Văn bản nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Các phòng: TCKH, TNMT, KTHT, NN&PTNT;
- Lưu: VT, TCKH.
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