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Số: 1402 /UBND-TCKH 
V/v thẩm định chủ trương chuyển 

nhượng dự án Bãi tập kết, kinh doanh 

vật liệu xây dựng tại xã Yên Hồ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        

               Đức Thọ, ngày 7 tháng 6 năm 2021 

                 
 

 

 

Kính gửi:  

  - Trưởng các Phòng: Tài nguyên - MT; Kinh tế - HT;  

                       Tài chính - KH; 

  - Chủ tịch UBND xã Yên Hồ. 
 

Thực hiện Văn bản số 1221/SKHĐT-DNĐT ngày 28/5/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến chủ trương chuyển nhượng dự án Bãi tập kết, 

kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh của 

Công ty TNHH Một thành viên Hữu Quyền (có Hồ sơ kèm theo). Ủy ban nhân dân 

huyện giao: 

- Trưởng các Phòng: Kinh tế - HT, Tài nguyên - MT thẩm định, nêu quan 

điểm về chủ trương chuyển nhượng Dự án nói trên và thẩm định các nội dung khác 

liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. 

- UBND xã Yên Hồ báo cáo tình hình hoạt động Dự án thời gian qua của Nhà 

đầu tư; việc chấp hành của Nhà đầu tư về pháp luật đầu tư, đất đai, xây dựng và quan 

điểm của địa phương về chuyển nhượng Dự án. 

- Phòng Tài chính - KH: Tổng hợp các nội dung liên quan về chuyển nhượng 

Dự án. 

Yêu cầu các Phòng và UBND xã Yên Hồ gửi văn bản thẩm định và các nôi 

dung  đối với Dự án nêu trên, gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - KH) để 

tổng hợp báo cáo tỉnh theo các quy định về đầu tư, trước 16h, ngày 08/6/2021./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (b/c); 

- Văn phòng CU-CQ huyện; 
- Lưu: VT, TCKH. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

                    
 
 

 
 

  Lương Quang Huy 
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