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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:162 /TBBS-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày 20tháng 01 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Công ty TNHH Nhất Hưng Trà Bồng (Nhà đầu tư); địa chỉ:
Thôn Vườn Đồn, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
Người nộp hồ sơ: Bà Huỳnh Thị Hồng Hà; điện thoại: 0367224810.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-200417-0135.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu
tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản và nguyên liệu giấy.
Nội dung đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy chế biến lâm sản và
nguyên liệu giấy của Công ty TNHH Nhất Hưng Trà Bồng đã được Sở Kế
hoạch và Đầu tư tiếp nhận, có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương liên
quan có ý kiến thẩm định. Sau đó, Sở có Thông báo số 1000/TBBS-SKHĐT
ngày 16/6/2020 đề nghị Nhà đầu tư làm rõ một số nội dung.
Đến ngày 15/01/2021, Nhà đầu tư có Công văn số 03-2021/CV-DA về
việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Theo đó, Nhà đầu tư đã giải trình, làm rõ một số nội dung; tuy nhiên, chưa
làm rõ các nội dung liên quan về vấn đề môi trường và ý kiến của các Sở:
Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng theo đề nghị,
đồng thời, đề nghị Nhà đầu tư lập lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
(loại bỏ phần diện tích có đất, tài sản công) cho phù hợp (có sơ đồ mặt bằng
tổng thể đối với toàn bộ dự án).
Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp quý Nhà đầu tư./.
Nơi nhận:
- Công ty TNHH Nhất Hưng Trà Bồng;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐNV(21).
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