UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ CÔNG THƢƠNG
Số: 508 /TB-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng ngãi, ngày 27 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng
Ngãi, địa chỉ: 39 Hai Bà Trưng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận : 000.00.27.H48-200325-1945
Người nộp hồ sơ: Lê Quang Vĩ, địa chỉ: Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0966234969
Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định, trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi
công và dự toán xây dựng công trình Di dời hệ thống đường điện nằm trong phạm
vi xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường từ đường tránh Đông đi Thu Xà.
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Công Thương đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD
các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như
sau:
1. Bổ sung Biên bản khảo sát hiện trường và biên bản thỏa thuận di dời với
đơn vị quản lý, vận hành lưới điện (theo quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng
số 50/2014/QH13).
2. Tính toán và hoàn thiện lại hồ sơ thiết kế (phần móng cột điện) để đảm
bảo sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công
trình, mức độ an toàn công trình trong quá trình thi công và vận hành (theo quy
định tại Điều 58 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13).
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình
giao thông tỉnh Quảng Ngãi 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
trƣớc ngày 07/4/2020 để được giải quyết theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- GĐ Sở;
- Bộ phận một cửa TTHCC;
- Lưu: VT, QLNL.
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