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Tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước
chưa hoàn thành trên địa bàn huyện đến hết ngày 30/6/2021

Kính gửi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình.

Thực hiện Văn bản số 64/TB-VP ngày 26/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh
Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai thực
hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết
ngày 30/6/2021 và Công văn số 1924/SKHĐT-ĐTNNS ngày 28/9/2021 của Sở Kế
hoạch và đầu tư về việc rà soát, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực
hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết
ngày 30/6/2021, UBND huyện Quỳnh Phụ xin được báo cáo như sau:
1. Kết quả đăng ký đầu tư các dự án SXKD trên địa bàn huyện.
1.1. Tính đến ngày 30/6/2021, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có tổng số 240
dự án đăng ký đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt chủ trương
đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
(còn hiệu lực) với tổng số vốn đầu tư đăng ký 13.635,2 tỷ đồng, trong đó:
- Đầu tư trong các KCN là 6 dự án, vốn đầu tư đăng ký là 8.450,2 tỷ đồng.
- Đầu tư ngoài KCN: 234 dự án, vốn đầu tư đăng ký là 5.185 tỷ đồng.
1.2. Các dự án đã đi vào hoạt động (bao gồm cả các dự án đi vào hoạt động
một phần): 188 dự án, trong đó:
- Các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp: 4 dự án.
- Các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp: 184 dự án.
1.3. Các dự án chưa đi vào hoạt động (đang xây dựng hoặc đang triển khai
các thủ tục): 52 dự án, trong đó:
- Các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp: 2 dự án.
- Các dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp: 50 dự án.
2. Tình hình hoạt động của các dự án sản xuất kinh doanh ngoài KCN
2.1. Các dự án trong KCN
- Đến 30/6/2021, trong các KCN còn 2 dự án chưa hoàn thành các nội dung
đầu tư được phê duyệt. Trong đó:
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+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thaco - TB do
Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình
làm chủ đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt lần đầu ngày 30/7/2019, thay đổi lần 1
ngày 16/8/2021, thời gian hoàn thành dự án được gia hạn đến tháng 11/2022.
Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư chậm triển khai trên diện tích đã được bàn
giao và khó khăn trong công tác GPMB (hiện còn hơn 6ha chưa GPMB do các hộ
dân chưa đồng thuận về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư). Trong thời
gian tới, đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư giám sát, đôn đốc NĐT triển khai dự án
trên diện tích đã được GPMB để đảm bảo tiến độ dự án; UBND huyện Quỳnh Phụ
chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư trong công tác GPMB diện tích còn lại, phấn đấu
hoàn thành trước tháng 11/2022.
+ Dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Cầu Nghìn,
TB do tổng công ty IDICO-CTCP làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh điều chỉnh dự
án lần 5 ngày 11/10/2018. Giai đoạn I của dự án (44ha) thực hiện từ năm 20142016, nhà đầu tư đã hoàn thành san nền, xây dựng nút giao với QL 10, đường
D1b, hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hiện tại, Nhà đầu tư đang hoàn thiện các
thủ tục GPMB giai đoạn II của dự án (140ha) nhưng còn gặp khó khăn do chưa
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển mục đích đất trồng lúa cho 105ha.
Trong thời gian tới, đề nghị Sở TNMT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên
quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển
mục đích đất trồng lúa cho dự án; Sở Kế hoạch và đầu tư giám sát, đôn đốc NĐT
triển khai dự án trên diện tích đã được GPMB để đảm bảo tiến độ dự án; UBND
huyện Quỳnh Phụ chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư trong công tác GPMB diện tích
còn lại, phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.
2.2. Các dự án trong CCN
Đến 30/6/2021, trong các cụm công nghiệp còn 19 dự án chưa hoàn thành các
thủ tục đầu tư theo quy định. Trong đó:
+ 14 dự án có vướng mắc về thủ tục đất đai, GPMB, … làm chậm tiến độ
chung của dự án nhưng đến nay đã được tháo gỡ, gia hạn thời gian thực hiện. Hiện
tại, các Chủ đầu tư đang tích cực triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định.
+ 5 dự án có vướng mắc về thủ tục đất đai, GPMB, hoặc do năng lực của nhà
đầu tư nhưng chưa được giải quyết nên bị chậm so với tiến độ được phê duyệt, cần
tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.
2.2. Các dự án ngoài CCN
- Đến 30/6/2021, trên địa bàn huyện có 31 dự án ngoài cụm công nghiệp
chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định. Trong đó:
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+ 12 dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, GPMB, … làm chậm tiến độ chung
của dự án nhưng đến nay đã được tháo gỡ, gia hạn thời gian thực hiện. Hiện tại,
các Chủ đầu tư đang tích cực triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định.
+ 19 dự án vướng mắc về thủ tục đất đai, GPMB hoặc do năng lực của nhà
đầu tư nhưng chưa được giải quyết nên bị chậm so với tiến độ được phê duyệt, cần
tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.
3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án
3.1. Khó khăn, vướng mắc của các dự án trong CCN.
3.1.1. Khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai
Trong số 19 dự án trong CCN chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy
định có 15 dự án gặp vướng mắc về thủ tục liên quan đến đất đai như:
- Các dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển đổi đất nông
nghiệp đối với dự án có diện tích trên 10ha (03 dự án): Đề nghị UBND tỉnh giao
Sở Tài nguyên MT chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu UBND
tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt để các NĐT triển khai thực hiện;
- Các dự án chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (04 dự án): Đề
nghị UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên MT chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan
tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm
2021 để các NĐT triển khai thực hiện;
- Các dự án đang chờ điều chỉnh Quy hoạch để làm thủ tục về đất đai (03 dự
án): Trong thời gian tới, UBND huyện chủ trì trong việc lập điều chỉnh quy hoạch,
đề nghị Sở Xây dựng sớm ban hành văn bản thỏa thuận về quy hoạch để các NĐT
triển khai thực hiện;
- Có 03 dự án gặp khó khăn về thủ tục đất đai nhưng đã được tháo gỡ: Đề
nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến
độ thực hiện dự án.
- Có 02 dự án chưa có thủ tục về đất đai nhưng nhà do nhà đầu tư hạn chế về
tài chính, sức khỏe nên chậm triển khai: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định.
3.1.2. Khó khăn, vướng mắc do thị trường và Covid 19
Trong số 19 dự án trong CCN chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy
định có 03 dự án gặp khó khăn, vướng mắc do thị trường và Covid 19: Đề nghị Sở
Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực
hiện dự án đồng thời quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh dự
án. Đề nghị các Sở, ngành có liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp về thị trường,
nguồn vốn, .. để các NĐT có điều kiện triển khai thực hiện.
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3.1.3. Khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng
Trong số 19 dự án trong CCN chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy
định có 01 dự án gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng: Trong thời
gian tới, UBND huyện sẽ chủ trì, tổ chức cưỡng chế theo quy định.
3.2. Khó khăn, vướng mắc của các dự án ngoài CCN.
3.2.1. Khó khăn, vướng mắc về thủ tục, đất đai
Trong số 31 dự án ngoài CCN chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy
định có 15 dự án gặp vướng mắc về thủ tục liên quan đến đất đai cụ thể như sau:
- Có 04 dự án gặp vướng mắc do có một phần đất 5% của địa phương nằm
trong diện tích của dự án được phê duyệt: Đề nghị Sở Tài nguyên MT chủ trì,
tham mưu UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ để các NĐT sớm triển khai thực hiện.
- Có 09 dự án gặp khó khăn về thủ tục, đất đai nhưng đã được tháo gỡ: Đề
nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến
độ thực hiện dự án.
- Có 01 dự án chưa có thủ tục về đất đai nhưng nhà do nhà đầu tư hạn chế về
tài chính, sức khỏe nên chậm triển khai: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định.
- Có 01 dự án gặp khó khăn về thủ tục đấu nối với đường giao thông của tỉnh:
Đề nghị Sở Giao thông vận tải hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đấu nối để thực
hiện dự án.
3.2.2. Khó khăn, vướng mắc do thị trường và Covid 19
Trong số 31 dự án ngoài CCN chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy
định có 01 dự án do mới được phê duyệt chủ trương và 05 dự án gặp khó khăn,
vướng mắc, do thị trường, năng lực nhà đầu tư và Covid 19: Đề nghị Sở Kế hoạch
và Đầu tư đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
đồng thời quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh dự án. Đề nghị
các Sở, ngành có liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp về thị trường, nguồn vốn, .. để
các NĐT có điều kiện triển khai thực hiện.
3.2.3. Khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng
Trong số 31 dự án ngoài CCN chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy
định có 10 dự án gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng: Trong thời
gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các địa phương và các phòng, ban có liên quan
tích cực phối hợp với nhà đầu tư để GPMB theo quy định.
Đánh giá chung:
+ Đa số các dự án gặp khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB, nhất là đối
với các dự án thuộc trường hợp tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất nông
nghiệp của các hộ dân để thực hiện dự án. Nguyên nhân chính là do:

5
- Sự chênh lệch giữa giá đất Nhà nước thu hồi (bồi thường, hỗ trợ) với giá thị
trường, giá chuyển nhượng của nhà đầu tư theo cơ chế thỏa thuận. Vì vậy, nhiều
hộ dân đòi giá bồi thường, hỗ trợ cao hơn quy định;
- Một số dự án ngoài khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt, chấp thuận
chủ trương đầu tư nhưng gặp khó khăn, vướng mắc do diện tích đất thực hiện dự
án bao gồm một phần diện tích đất 5% của địa phương.
- Một số dự án vướng mắc do thiếu chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
hoặc phải chờ Thủ tướng Chính Phủ chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa
nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư.
- Sự vào cuộc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số địa
phương chưa thực sự sâu sát, quyết liệt đối với công tác GPMB.
- Cơ chế, chính sách của nhà nước về đất đai còn bất cập, chưa phù hợp.
+ Do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thời gian thực hiện giãn cách xã
hội kéo dài ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh
nghiệp nói chung và tiến độ triển khai thực hiện đầu tư các dự án nói riêng như:
- Khó khăn về đơn hàng và thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm;
- Khó khăn về nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất;
- Khó khăn vì chuyên gia nước ngoài không sang làm việc được…
- Một số chủ hộ đi làm xa, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa về
ký giấy tờ chuyển nhượng;
+ Vướng mắc do nguyên nhân khác như:
- Năng lực của một số nhà đầu tư còn hạn chế; Ý thức chấp hành pháp luật
của một số nhà đầu tư chưa cao;
- Một số nhà đầu tư chưa thực sự tích cực triển khai thực hiện dự án sau khi
được chấp thuận chủ trương đầu tư nên dự án chậm tiến độ, còn có hiện tượng
không triển khai, chờ chuyển nhượng dự án;
- Một số dự án khi triển khai gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay
của các tổ chức tín dụng, …
4. Các nội dung cần triển khai trong thời gian tới
Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đồng thời có biện pháp xử lý
đối với các chủ đầu tư chưa tích cực hoặc có hành vi vi phạm trong quá trình triển
khai thực hiện dự án, UBND huyện đã chỉ đạo như sau:
4.1. Đối với các dự án gặp khó khăn, vướng mắc về GPMB, thủ tục đất đai.
4.1.1. Giao UBND các xã, thị trấn.
- Đề cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08CT/TU ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 116/KH-

6
UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
công tác GPMB phục vụ triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh (trong đó cần
tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong
việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, chính sách về bồi thường, hỗ trợ
GPMB; tích cực, chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực
hiện GPMB để thực hiện các dự án, …)
- Chủ động, tích cực phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư và các đơn vị có liên
quan trong việc tháo gỡ vướng mắc về GPMB để thực hiện các dự án đầu tư trên
địa bàn quản lý. Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.
4.1.2. Giao phòng Tài Nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện báo
cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên MT đối
với các dự án thiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các dự án gặp khó khăn,
vướng mắc về GPMB, thủ tục đất đai, … vượt quá thẩm quyền giải quyết của
UBND huyện.
- Tham mưu UBND huyện khẩn trương hoàn thiện quy hoạch kế hoạch sử
dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; rà soát, tham mưu bố trí kế hoạch sử dụng
đất hàng năm của huyện và các địa phương, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai
thực hiện các dự án.
- Hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục thuê đất theo
đúng quy định.
4.1.3. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan
Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với
nhà đầu tư và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong việc giải quyết các khó khăn,
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án,
đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án lớn …. để các dự án sớm được triển khai
thực hiện và đưa vào hoạt động.
4.1.4. Các chủ đầu tư có dự án được phê duyệt
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan
trong thực hiện công tác GPMB, tránh tình trạng tự ý nâng giá, tự thỏa thuận tạo ra
sự chênh lệch lớn với đơn giá bồi thường, hỗ trợ của nhà nước gây khó khăn cho
việc triển khai dự án. Đối với các dự án thuộc diện chuyển nhượng quyển sử dụng
đất cần thỏa thuận thống nhất với tất cả các hộ dân có đất chuyển nhượng rồi tiến
hành chi trả một lần, tránh tình trạng GPMB “xôi đỗ” dẫn đến không thực hiện
được dự án hoặc bị các hộ dân chưa chuyển nhượng gây sức ép, đòi giá cao.
- Sau khi được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cần khẩn trương hoàn thiện
các thủ tục và triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ được phê duyệt.
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4.2. Đối với các dự án gặp khó khăn do Covid-19 và các nguyên nhân khác
4.2.1. Các phòng, ban, đơn vị có liên quan
- Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và chủ trương, quy định, chỉ đạo của
Trung ương, của tỉnh và của huyện để chủ động hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc và hỗ trợ cho các nhà đầu tư về lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa,
máy móc, thiết bị nguyên vật liệu, thuế, cho phép lao động người nước ngoài vào
làm việc, tiếp cận các nguồn vốn, …, đồng thời, phải đảm bảo công tác phòng
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.
- Phòng Kinh tế và hạ tầng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tổng
hợp, tham mưu UBND huyện đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý hoặc chấm
dứt hoạt động của dự án theo quy định đối với các dự án triển khai chậm tiến độ
do năng lực của nhà đầu tư hoặc do các nguyên nhân khác dẫn đến khả năng
không triển khai thực hiện được dự án.
4.2.1. Các chủ đầu tư có dự án được phê duyệt
- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc khắc
phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và khẩn
trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định để đưa dự án vào hoạt động theo
tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. Kiến nghị, đề xuất
5.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
- Xem xét, phê duyệt chủ trương các dự án, chủ trương điều chỉnh các dự án
trên địa bàn huyện đã được các Sở, ngành thẩm định và Thường trực Huyện ủy,
UBND huyện nhất trí về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan của huyện.
- Xem xét, chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Quyết định chấp thuận chủ
trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hồi đất, .. đối với các nhà đầu
tư lợi dụng việc chuyển nhượng dự án đầu tư để trục lợi; các trường hợp đổi tên
doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp mới để né tránh trách nhiệm đối với các
hành vi vi phạm quy định của pháp luật của dự án trước.
- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với Nhà đầu tư và
UBND huyện trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án.
5.2. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường
- Tổ chức rà soát lại các quy định, chính sách liên quan đến công tác GPMB
(giá đất nông nghiệp, hệ số chuyển đổi nghề và tạo việc làm, cơ chế hỗ trợ…),
tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
- Hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện trong việc tháo gỡ
vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.
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- Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các dự
án có vướng mắc về thủ tục đất đai, thiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chưa
được chấp thuận chuyển đổi đất trồng lúa để thực hiện dự án, nhất là đối với các
dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp;
- Hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục thuê đất theo quy định.
5.3. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Tổ chức rà soát, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm
quyền không chấp thuận giãn tiến độ hoặc chấm dứt hoạt động đối với các dự án
triển khai chậm do năng lực của nhà đầu tư hoặc do các nguyên nhân khác dẫn đến
khả năng không triển khai thực hiện được dự án. Đối với các dự án còn trong tiến
độ đã được chấp thuận thì hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh việc triển
khai thực hiện dự án bảo đảm theo tiến độ đã đăng ký.
5.4. Đề nghị các Sở, ngành có liên quan
Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quan tâm, hướng dẫn, tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho các nhà đầu tư về lưu thông, xuất nhập khẩu hàng
hóa, máy móc, thiết bị nguyên vật liệu, thuế, cho phép lao động người nước ngoài
vào làm việc, tiếp cận các nguồn vốn và hoàn thiện các tục đầu tư theo quy định.
(Có Bảng kế hoạch tiến độ thực hiện các dự án gửi kèm)
Trên đây là báo cáo rà soát, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các dự án
đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước chưa hoàn thành trên địa bàn huyện
Quỳnh Phụ đến ngày 30/6/2021. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng
hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KTHT.
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