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Thai Nguyen, ngày 19 tháng 6 näm 2020
QUYET DINH

V/v thu hM Quyt djnh s 253/QD-UBND ngày 02/02/2017
cüa UBND tinh Thai Nguyen v chil trung du tir dir an dâu tir
Khu dan cir Thanh Quang 3 ti phtrôngDông Tin, thi xã Ph Yen
UY BAN NHAN DAN TINH THAI NGUYEN
Can c&Lut T chtc chInh quyn djaphuvng nám 2015;
Can c& Lut Du tu, Lut Xáy dy'ng, Lut Doanh nghip, Lut Dt dai,
các van bàn hu'ó'ng dn thrc hin và các quy d/nh pháp lut lien quan,
Can th Nghj djnh so' 118/2015/ND-CT ngày 12/11/2015 cüa ChInh phü
quy djnh chi ttlt và hiró'ng dn thi hành m5t sO' diê'u cza Luçt Dcu tir;
Can ct Quye't djnh sO' 3216/QD- UBND ngày 20/10/2017 cza UBND tInh
Thai Nguyen ban hành hwó'ng dn trInh 4, thz tyc thu hi Giá'y ching nhn ddu
tu Giá'y chz'mg nhn dáng /g du tu'; hñy bO quylt djnh chj tru'o'ng dcu tu van
bàn ch4v thuç2n chü tru'o'ng, ch4v thun dja dkm và chdm dt't hogt d5ng dzr an
dái vó'i c4r an dâu tu' th dyng vO'n ngoài ngân sách thrc hin ngoài khu cOng
nghip trên dja bàn tinh Thai Nguyên,
Xét d nghj cüa S& KI hogch và Dau tu' tqi Ta trInh sO' 1332/TTr-SKHDT
ngày 12/6/202 0.
QUYET IMNH:
Diu 1. Chm dirt hot dng cüa dir an du tu, chm dirt hiu Iirc pháp
1 và thu hi Quy& djnh s 253/QD-UBND ngày 02/02/2017 cüa UBND
tinh Thai Nguyen v chü truang du tu dir an du tu Khu dan cu Thanh Quang 3
tai phucng Dng Tin, thj xã Ph Yen.
Lj do: Nhà du tu quy& djnh chm dirt hoat d5ng cüa dir an.
Diêu 2. T chui'c thirc hin
- Yêu cu Cong ty TNHH Xây dirng dan dicing Thanh Quang np 1ii bàn
chInh và bàn sao (nê'u co) Quy& djnh s 253/QD-UBND ngày 02/02/20 17 cüa
UBND tinh Thai Nguyen v Si K hoach và Du tu' trong thôi hn 15 ngày k tir
ngày Quy& dinh nay có hiêu 1irc; dng thai yêu cu Cong ty chm dirt toãn b các
hoat dng có lien quan dn dtr an.
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- Giao Sâ K ho.ch và Du tu chü trI, phi hçp vói các sâ, ngãnh, dan vj
có lien quan giám sat và chju trách nhim t chirc vic thu hi Quyt djnh chü
truang du flr theo quy djih.
- Giao Sâ Tài nguyen và Môi tnthng, Sâ Xây dirng, Sâ Tài chInh,
Ciic Thus tinh, UBND thj xã Ph Yen và các &m vj có lien quan rà soát, thu hi
ho.c tham muu cho cp có thm quyn thu Mi các van ban có lien quan dn dir an
theo chüc nàng, nhim vi (nlu co) và don dc thirc hin các nghia v cüa nha dAu
tix lien quan dn dir an theo dung quy djnh.
- Giao UBNID thj xâ PM Yen tip nhn, quan l dir an theo quy djnh dng
thii có trách nhim thông báo cho nhân dan và các ca quan, dcm vj Co lien quan
bit v ni dung chm durt ho?t dng cüa dir an, chrn dirt hiu 1?c pháp l
Quyt djnh chü truong du tu dir an theo quy djnh.
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Dieu 3. Chanh Van phong UBNID trnh; Thu trixang cac dan v: Ke hoch
và Du tu, Tài chInh, Xây dmg, Tài nguyen và Môi tnthng, Ciic Thus tinh;
Chü tjch UBND thj xã PM Yen, Cong ty TNHH Xây dçrng dan diing Thanh Quang
và các dan vj lien quan chju trách thim thi hành Quyt djnh nay.
Quyt djnh có hiu lirc k tr ngày k.I. r..'
Nd nhin:
-NhuDiêu3;
- Chñ tich và các PCT UBND tinh;
- Các PCVP UBND tinh;
- Trung tam Thông tin tinh;
- Luu: VT, QHXD, TH.
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