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V/v đăng ký đầu tư cửa hàng 

xăng dầu Phước Đồng 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, 

Tài nguyên và Môi trường, 

Giao thông vận tải; 

- Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước. 

 

 

Xét báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

2841/SKHĐT-EDO ngày 05/8/2022 về đăng ký đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu 

Phước Đồng,  

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, có ý kiến làm rõ các nội dung 

về thời hạn sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, điều kiện chuyển mục 

đích sử dụng đất đối với dự án; hình thức lựa chọn nhà đầu tư có thuộc trường hợp 

đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu; báo cáo Uỷ ban 

nhân dân tỉnh trước ngày 21/8/2022, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng 

hợp, tham mưu các bước tiếp theo theo quy định. 

2. Giao Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước rà soát cập nhật, điều chỉnh 

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phước Hậu phù hợp với Quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện được duyệt. 

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Ninh 

Phước, Sở Giao thông vận tải và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh kiểm tra, 

xử lý việc nhà đầu tư đã xây dựng các hạng mục công trình cửa hàng xăng dầu 

theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước tại Công văn số 

2086/UBND-KT ngày 18/7/2022; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 

21/8/2022, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. 

4. Trên cơ sở kết quả thực hiện các nội dung trên, giao Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu xử lý các bước 

tiếp theo của dự án theo đúng quy định pháp luật, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh 

trước ngày 26/8/2022. 

Thực hiện tinh thần cải cách hành chính quyết liệt, yêu cầu các Sở, ngành 

chức năng, UBND huyện Ninh Phước và đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ công 

việc, hướng đến giải quyết dứt điểm, rốt ráo các nội dung liên quan đến dự án nêu 
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trên, không để kéo dài; trường hợp Sở, ngành, địa phương xử lý công việc được 

giao không đầy đủ, kịp thời, UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm cụ thể./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh;  

- Sở Công Thương; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, KTTH.  Nam 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Phan Tấn Cảnh 
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