UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2000 /UBND

Đông Triều, ngày 06 tháng 9 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v rà soát, bổ sung thông tin,
danh mục các dự án thu hút
doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn theo cơ chế,
chính sách ban hành tại Nghị
định số 57/2018/NĐ-CP của
Chính phủ và Nghị quyết số
194/2019/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
Căn cứ Công văn số 2678/KHĐT-KTN ngày 27/8/2019 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư; Công văn số 3328/SNN&PTNT-KHTC ngày 30/8/2019 của Sở Nông
nghiệp & PTNT về việc rà soát, bổ sung thông tin, danh mục các dự án thu hút
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo cơ chế, chính sách ban
hành tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số
194/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Sau khi giao các cơ quan chuyên môn, phối hợp với các địa phương kiểm
tra, rà soát các dự án thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
theo cơ chế, chính sách ban hành tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính Phủ
và Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. UBND thị xã
Đông Triều có ý kiến như sau:
1. Đề nghị điều chỉnh thông tin: Tại mục 8 danh mục kèm theo Công văn
số 2678/KHĐT-KTN ngày 27/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Dự án Trang
trại chăn nuôi bò giống cao sản, chế biến phân bó hữu cơ vi sinh) đề nghị điều
chỉnh diện tích dự án thành 110ha.
2. Đề nghị bổ sung dự án:
- Tên dự án: Dự án Nhà chờ khách, bãi đỗ xe khu du lịch làng quê Việt tại
xã Hoàng Quế và xã Yên Thọ.
- Địa điểm thực hiện: xã Hoàng Quế và xã Yên Thọ thị xã Đông Triều.
- Diện tích: 61.445,07 m2 (6,15 ha), trong đó:
+ Khu vực xây dựng nhà chờ khách, bãi đỗ xe có diện tích 59.958,46 m2
(6,0 ha).
+ Đất đấu thầu giao thông có diện tích 1.486,61 m2.

- Quy mô: Xây dựng cơ sở vật chất đón khách du lịch dừng nghỉ chân, trải
nghiệm du lịch làng quê, giới thiệu các sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ninh.
- Tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng.
- Nhà đầu tư đề xuất: Công ty TNHH du lịch làng quê Yên Đức.
- Các công trình dự kiến đầu tư: Nhà chờ khách, khu dịch vụ bán hàng lưu
niệm, nhà hàng, nhà múa rối nước, các khu vực trải nghiệm sản xuất nông
nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh.
- Quá trình triển khai: Chủ trương, địa điểm được UBND tỉnh chấp thuận
tại Văn bản số 1159/UBND-QH1 ngày 9/3/2015 và văn bản số 6097/UBNDQH1 ngày 29/9/2016; quy hoạch chi tiết được UBND thị xã Đông Triều phê
duyệt tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 14/4/2017. Đang triển khai các thủ
tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
3. Các nội dung khác nhất trí với danh mục dự án thu hút đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn thoe Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết
số 194/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (gửi kèm Công văn số 2678/KHĐTKTN ngày 27/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).
UBND thị xã Đông Triều báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông
nghiệp và PTNT tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (báo cáo);
- Thường trực Thị ủy (báo cáo);
- CT, P1, P2;
- Phòng Quản lý đô thị,
Phòng Kinh tế (để biết);
- Lưu: VT, TH8.
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