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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Hồ sơ của: Công ty TNHH Chu An, địa chỉ: 187 Nguyễn Thị Sáu, phường
Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Mã số biên nhận : SCT0021900002.
Người nộp hồ sơ: ông Huỳnh Văn Công, điện thoại liên hệ: 0914764379
Nội dung yêu cầu giải quyết: cấp giấy phép hoạt động điện lực.
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Công Thương đề nghị Công ty TNHH Chu An
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:
- Trong hồ sơ đề nghị cấp phép, Bằng tốt nghiệp của ông Nguyễn Công
Hoàng là bằng Cao đẳng do trường Cao đẳng Điện lực miền Trung cấp. Theo quy
định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Điện lực, Chuyên gia tư vấn chính phải có bằng tốt
nghiệp Đại học trở lên. Do đó, bằng tôt nghiệp Cao đẳng không đúng theo quy
định.
- Theo quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm
2013 của Chính phủ; số lượng chuyên gia tư vấn chính của đơn vị phải ít nhất 05
người. Đề nghị Công ty TNHH Chu An bổ sung hồ sơ thể hiện đủ số lượng ít nhất
5 chuyên gia tư vấn chính thuộc nhân sự chính thức của Công ty.
- Bổ sung hồ sơ thể hiện được các chuyên gia tư vấn chính của Công ty đã
thực hiện các dự án có quy mô tương tự như trong lĩnh vực xin cấp phép.
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Công ty TNHH Chu An gửi về quầy
tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ
phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả trước ngày 27/10/2019 để được giải quyết
theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Công ty TNHH Chu An;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công/
Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả;
- GĐ Sở,
- Lưu: VT, QLNL.
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