
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số:              /UBND-TCKH 
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                Nghi Xuân, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

  

 
Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh. 

 
Thực hiện Văn bản số 7462/UBND-TH3 ngày 08/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc xử lý các vướng mắc trong triển khai dự án Khu bến 

Giang Đình và Chợ Giang Đình của Công ty cổ phần Song Ngư Sơn Giang 

Đình. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân có ý kiến như sau: 

Như nội dung báo cáo của sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

2917/SKHĐT-DNĐT ngày 28/10/2021 về việc xử lý các vướng mắc khó 

khăn trong triển khai dự án Khu bến Giang Đình và Chợ Giang Đình của 

Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Văn bản số 330/TB-UBND ngày 08/9/2021 về việc thông báo kết luận 

giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh ngày 31/8/2021, Ủy ban nhân dân 

huyện Nghi Xuân đã phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên 

quan làm việc với Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình vào ngày 

18/10/2021 (có biên bản làm việc kèm theo), tại buổi làm việc, các sở ngành, 

địa phương đã có ý kiến và được sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Văn bản nêu trên. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Nghi 

Xuân thống nhất với phương án đề xuất xử lý của sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Văn bản số 2917/SKHĐT-DNĐT ngày 28/10/2021.    

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH, TNMT, KTHT; 

- Lưu: VT, TCKH. 
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