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Kính gửi:     Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Văn bản số 1483/SKHĐT-DNĐT ngày 22/6/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nội dung hồ sơ đề xuất giãn tiến độ thực hiện 

Dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Tùng Châu. 

Sau khi xem xét tình hình thực tế và Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện 

dự án đầu tư của Công ty CP Xây lắp và Kinh doanh Xăng dầu Miền Trung, 

UBND huyện Đức Thọ có ý kiến như sau: 

Đối với dự án nói trên, theo tiến độ thì đến tháng 6/2020 là hoàn thành đi 

vào sử dụng, tuy nhiên đến nay nhà đầu tư mới hoàn thành đến hồ sơ nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân. Theo trình bày của nhà đầu tư việc đề 

nghị điều chỉnh giãn tiến độ với lý do công tác thỏa thuận, bồi thường GPMB các 

với các hộ dân khó khăn nên dự án bị chậm tiến độ. 

Vì vậy, UBND huyện đề nghị nhà đầu tư Công ty CP Xây lắp và Kinh 

doanh Xăng dầu Miền Trung khẩn trương làm các thủ tục theo quy định hiện 

hành, hoàn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động kinh doanh chậm nhất trong 

tháng 10/2020. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành liên quan giám sát 

chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư như đã cam kết theo  các lĩnh 

vực phụ trách, để dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định 

hiện hành, tránh lãng phí quỹ đất ./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT; TC. 

- Gửi: VB giấy + điện tử. 
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