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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 
 

       Số: 1281 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                      Lệ Thủy, ngày  13  tháng 6 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại 

buổi làm việc với nhà đầu tư liên quan đến đề xuất thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng và kinh doanh chợ Mỹ Đức, xã Sơn Thủy 

 

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì buổi làm việc với nhà đầu tư liên quan đến đề xuất thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng và kinh doanh Chợ Mỹ Đức, xã Sơn Thủy theo hình thức xã hội hóa. 

Tham dự buổi làm việc có ông Phan Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Công 

Thương, ông Phan Hồng Đăng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng 

ban, đơn vị: Kinh tế&Hạ tầng, Ban Quản lý các công trình công cộng, Văn 

phòng HĐND&UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã 

Việt Nam (Nhà đầu tư). 

Sau khi đặt vấn đề về nội dung buổi làm việc, nghe Nhà đầu tư báo cáo về 

đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Chợ Mỹ Đức, xã Sơn 

Thủy; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự buổi làm việc, ông Đặng Đại 

Tình - Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

UBND huyện ghi nhận và đồng tình với ý tưởng của Liên hiệp Hợp tác xã 

Việt Nam về đề xuất đầu tư xây dựng Chợ Mỹ Đức, xã Sơn Thủy với quy mô, 

tính chất của một chợ mang tính văn minh đô thị, thương mại, hiện đại và theo 

hình thức xã hội hóa.  

Để có cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng Chợ Mỹ Đức, xã Sơn 

Thủy theo hình thức xã hội hóa, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Liên hiệp Hợp 

tác xã Việt Nam, các phòng ban liên quan, UBND xã Sơn Thủy thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Đề nghị Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với UBND xã Sơn 

Thủy, Ban Quản lý các công trình công cộng tổ chức họp dân lấy ý kiến của các 

hộ kinh doanh và các hộ dân có liên quan tạo sự đồng thuận trước khi triển khai 

thực hiện dự án.  

2. Giao đồng chí Phan Hồng Đăng - Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo 

UBND xã Sơn Thủy chủ trì, phối hợp với BQL các công trình công cộng và 

Liên hiệp HTX Việt Nam tổ chức họp dân lấy ý kiến về chủ trương đầu tư xây 

dựng Chợ Mỹ Đức tạo sự đồng thuận trong nhân dân trước khi triển khai thực 

hiện dự án.  
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3. Sau khi họp dân thống nhất ý kiến, giao phòng Kinh tế&Hạ tầng tham 

mưu UBND huyện văn bản xin ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ 

trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Chợ Mỹ Đức, xã Sơn 

Thủy để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. 

UBND huyện thông báo cho các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND xã 

Sơn Thủy và Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam biết để triển khai thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 
     - CT, PCT UBND huyện PTLV; 

     - Phòng Kinh tế&Hạ tầng; 

     - Ban Quản lý CCTCC; 

     - Đảng ủy, UBND xã Sơn Thủy; 

     - Liên hiệp HTX Việt Nam; 

     - Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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