ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐANG CHẬM TIẾN ĐỘ, KHÔNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Báo cáo số
/BC-UBND ngày
tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân)

TT

Tên dự án

Tên chủ đầu tư

Quyết định chủ
trương đầu
tư/Giấy chứng
nhận đăng ký
đầu tư

Quy mô/công suất

Địa điểm thực
hiện dự án

1714/QĐUBND ngày
24/8/2015 của
UBND huyện

Năng suất dự kiến khoảng 15 tán/ha/vụ; 02 vụ/năm
(tương đương khoảng 39 tấn/năm)

Diện
tích
(ha)

Tổng vốn
đầu tư
(triệu
đồng)

Thôn Đông Biên,
xã Xuân Hải,
huyện Nghi Xuân

3.10

2,750

15

Chưa hoàn thành công tác giải phóng
Hoàn thành dự án đi
mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan
Chưa triển
vào hoạt động sau 8
(quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi khai xây dựng
tháng (24/4/2016)
trường, đất đai)

Dự án chưa đi
vào hoạt động

Làm việc với nhà đầu tư
để chấm dứt hoạt động
dự án

58/QĐ-UBND
Thôn Đông Biên,
ngày 11/01/2016 Năng suất dự kiến khoảng 15 tấn/ha/vu; 02 vụ/năm
xã Xuân Hải,
của UBND
(tương đương khoảng 38,58 tấn/năm)
huyện Nghi Xuân
huyện

3.19

3,615

15

Chưa hoàn thành công tác giải phóng
Hoàn thành dự án đi
mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan
Chưa triển
vào hoạt động sau 8
(quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi khai xây dựng
tháng (11/9/2016)
trường, đất đai)

Dự án chưa đi
vào hoạt động

Làm việc với nhà đầu tư
để chấm dứt hoạt động
dự án

Thôn 2, xã Cổ
Đạm,
huyện Nghi Xuân

1.69

2,203

20

Chưa hoàn thành công tác giải phóng
Hoàn thành dự án đi
Chưa triển
mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan
vào hoạt động sau 9
(quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi khai xây dựng
tháng (04/01/2018)
trường, đất đai)

Dự án chưa đi
vào hoạt động

Làm việc với nhà đầu tư
để chấm dứt hoạt động
dự án

Thôn Bắc Sơn,
xã Cương Gián,
huyện Nghi Xuân

2.00

2,696

50

Chưa hoàn thành công tác giải phóng
Hoàn thành dự án đi
mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan
Chưa triển
vào hoạt động sau 9
(quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi khai xây dựng
tháng (11/8/2016)
trường, đất đai)

Dự án chưa đi
vào hoạt động

Làm việc với nhà đầu tư
để chấm dứt hoạt động
dự án

Thôn Bắc Sơn,
xã Cương Gián,
huyện Nghi Xuân

2.00

2,696

50

Chưa hoàn thành công tác giải phóng
Hoàn thành dự án đi
mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan
Chưa triển
vào hoạt động sau 9
(quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi khai xây dựng
tháng (11/8/2016)
trường, đất đai)

Dự án chưa đi
vào hoạt động

Làm việc với nhà đầu tư
để chấm dứt hoạt động
dự án

Phan Văn Lê

789/QĐ-UBND
ngày
Thôn Yên Ngư,
Năng suất dự kiến 14 tấn/ha/vụ, 02 vụ/năm (tương
15/05/2015
xã Xuân Yên,
đương khoảng 67,2 tấn/năm)
của UBND
huyện Nghi Xuân
huyện

3.00

4,856

20

Chưa hoàn thành công tác giải phóng
Hoàn thành dự án đi
mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan
Chưa triển
vào hoạt động sau 8
(quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi khai xây dựng
tháng (15/02/2016)
trường, đất đai)

Dự án chưa đi
vào hoạt động

Làm việc với nhà đầu tư
để chấm dứt hoạt động
dự án

Phan Mạnh Thắng

790/QĐ-UBND
ngày
Thôn Yên Ngư,
Năng suất dự kiến 15 tấn/ha/vụ, 02 vụ/năm (tương
15/05/2015
xã Xuân Yên,
đương khoảng 90 tấn/năm)
của UBND
huyện Nghi Xuân
huyện

4.80

5,630

20

Chưa hoàn thành công tác giải phóng
Hoàn thành dự án đi
mặt bằng; hồ sơ thủ tục có liên quan
Chưa triển
vào hoạt động sau 8
(quy hoạch, giấy phép xây dựng, môi khai xây dựng
tháng (15/02/2016)
trường, đất đai)

Dự án chưa đi
vào hoạt động

Làm việc với nhà đầu tư
để chấm dứt hoạt động
dự án

1

Nuôi tôm trên cát tại xã Xuân
Hải

Trịnh Trung Vinh

2

Nuôi tôm trên cát công nghệ
cao tại xã Xuân Hải

Trần Anh Đức

890/QĐ-UBND
ngày 04/04/2017 Nuôi 3.000 con gà thương phẩm/lứa, mỗi năm 2 lứa;
nuôi cá nước ngọt: rô phi, trắm, trôi, mè, chép
của UBND
huyện
- Quy mô chăn nuôi: Nuôi 50 con bò thịt, mỗi năm
nuôi 2 lứa.
2319/QĐ- Quy mô xây dựng: Hệ thống chuồng trại, sân phơi
UBND ngày
nắng 375m²; biogas và ao xử lý môi trường 2.000m²;
Trang trại chăn nuôi tổng hợp
4
Nguyễn Văn Trính 11/11/2015
tại xã Cương Gián
đường giao thông nội bộ, công trình phụ trợ, trồng
của UBND
cây xanh và hàng rào bao quanh trang trại 2.275m²;
huyện
nhà văn phòng, nhà ở công nhân, kỹ thuật và nhà kho
350m²; trồng cỏ phục vụ chăn nuôi 15.000m².
- Quy mô chăn nuôi: Nuôi 50 con bò thịt, mỗi năm
nuôi 2 lứa.
2320/QĐ- Quy mô xây dựng: Hệ thống chuồng trại, sân phơi
UBND ngày
nắng 375m²; biogas và ao xử lý môi trường 2.000m²;
Trang trại chăn nuôi tổng hợp
5
Hoàng Văn Thái
11/11/2015
tại xã Cương Gián
đường giao thông nội bộ, công trình phụ trợ, trồng
của UBND
cây xanh và hàng rào bao quanh trang trại 2.275m²;
huyện
nhà văn phòng, nhà ở công nhân, kỹ thuật và nhà kho
350m²; trồng cỏ phục vụ chăn nuôi 15.000m².
3

Trang trại chăn nuôi tổng hợp
tại Cổ Đạm -

Nuôi tôm trên cát tại xã Xuân
6
Yên

Nuôi tôm trên cát tại xã Xuân
7
Yên

Tổng cộng

Dương Thị Len

Thời
gian
hoạt
động

Tiến độ thực hiện
quy định

Tình hình hoàn thành hồ sơ thủ
tục

Tình hình
Tình trạng hoạt
triển khai xây
động dự án
dựng

Phương án xử lý

19.78 24,444.90
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

