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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2359/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 5 năm 2019

V/v gia hạn thời gian
nghiên cứu, đề xuất đầu tư
dự án khu nông nghiệp
hữu cơ ứng dụng công nghệ
cao kết hợp du lịch sinh thái
tại xã Tịnh Long,
thành phố Quảng Ngãi

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nhật Minh.
Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh
tại Công văn số 29/2019/CV-Cty ngày 02/5/2019; đề xuất của Giám đốc Sở Kế
hoạch và Đầu tư tại Công văn số 629/SKHĐT-XTĐT ngày 07/5/2019 về việc
báo cáo giải trình nguyên nhân và cam kết tiến độ thực hiện dự án của Nhà
đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương
mại Nhật Minh (Nhà đầu tư) tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương
đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch
sinh thái tại xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi theo Công văn số
5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá
thời gian nêu trên mà Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án để Sở
Kế hoạch và Đầu tư thẩm định thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo
sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPUB: CVP, PCVP, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (Vũ 295).
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