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Số: 5563 /UBND-KT1 
V/v chủ trương thành lập gắn với lựa 

chọn chủ đầu tư Dự án hạ tầng cụm 

công nghiệp Cổng Khánh 2 

CỘ G  Ò  XÃ  ỘI C    G Ĩ  VIỆT   M 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 8 năm 2019 

 
    Kính gửi:  

- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, 

  Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thị xã Hồng Lĩnh. 

 
Sau khi xem xét báo cáo và đề xuất của Sở Công Thương tại Văn bản số 

152/BC-SCT ngày 09/7/2019 về việc thành lập Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 

tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh gắn với việc lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật Cụm công nghiệp; 

Thống nhất tại cuộc họp giao ban Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ngày 

19/8/2019 có ý kiến như sau: 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hồng Lĩnh, các 

Sở có tên trên và các cơ quan liên quan, rà soát, kiểm tra cụ thể, nêu rõ thẩm 

quyền, điều kiện, quy trình thành lập Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2; phân 

tích, làm rõ việc thành lập Cụm công nghiệp Cổng Khánh 2 gắn với đầu tư dự án 

của Nhà đầu tư trong Cụm công nghiệp và các vấn đề liên quan trước ngày 

25/8/2019. Đồng thời rà soát, yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung các điều kiện chứng 

minh về năng lực tài chính, cam kết và có phương án, lộ trình thực hiện nghĩa vụ 

trả nợ ngân sách của Nhà đầu tư theo đúng quy định; tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 26/8/2019./. 

Nơi nhận: 
 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Các  CT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KT1. 
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