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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư
dự án Vùng sản xuất rau, nấm an toàn tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh
Hồ sơ của: Công ty Cổ phần Gạch ngói Tịnh Sơn; địa chỉ: Xã Tịnh Sơn, huyện
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-201217-0001.
Người nộp hồ sơ: Nguyễn Hữu Thọ. Điện thoại: 0913.447432.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Vùng sản xuất rau, nấm an toàn tại xã Tịnh
Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Dự án).
Ngày 17/12/2020, thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh
Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị chấp thuận chủ
trương đầu tư Dự án. Trên cơ sở đó, Sở đã có Văn bản số 2243/SKHĐT-KTĐN
ngày 17/12/2020 gửi các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ và Cục Thuế tỉnh, UBND huyện
Sơn Tịnh tham gia thẩm định nội dung đề xuất chủ trương đầu tư của dự án.
Đến nay, Sở đã nhận được 06/07 ý kiến của các cơ quan, đơn vị; chưa
nhận được ý kiến của UBND huyện Sơn Tịnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có
Văn bản đôn đốc số 49/SKHĐT-KTĐN ngày 08/01/2021).
Qua rà soát, thời hạn trả kết quả thực hiện theo thủ tục hành chính là ngày
05/02/2021. Tuy nhiên, qua ý kiến thẩm định của các Sở ngành thì nội dung đề xuất
chủ trương đầu tư của dự án: chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (để thực
hiện dự án nông nghiệp); phân tích các chỉ tiêu trong đất khi thực hiện dự án;
điều chỉnh quy hoạch chung nông thôn mới và các nội dung khác theo ý kiến thẩm
định của các Sở ngành trước khi hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư của dự
án. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở giải quyết và đề nghị Nhà đầu tư
tiếp thu các ý kiến thẩm định này của các cơ quan, đơn vị để bổ sung, làm rõ và hoàn
thiện hồ sơ của dự án và gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định.
(Có bản chụp ý kiến thẩm định của Sở ngành kèm theo)
Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp quý Nhà đầu tư./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- C.ty CP Gạch Ngói Tịnh Sơn;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Các Sở: XD, TN&MT, Tài chính,
NN&PTNT, Khoa học và Công nghệ;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Giám đốc Sở;
- Phó GĐ Sở (Đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐNH.18
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