UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 415 /TBBS-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 3 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch Quê Hương
Hồ sơ của: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quê Hương; địa chỉ:
Xóm 6, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210128-0001.
Người nộp hồ sơ: bà Phan Thị Minh.
Điện thoại liên hệ: 0344123535.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND
cấp tỉnh đối với dự án Khu dịch vụ du lịch Quê Hương.
Ngày 28/01/2021, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công của
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu
tư kèm theo hồ sơ liên quan của Nhà đầu tư, trong đó đề xuất điều chỉnh tiến
độ thực hiện dự án. Cùng ngày, Sở có Công văn số 217/SKHĐT-KTĐN gửi
lấy ý kiến của các Sở ngành liên quan và UBND huyện Mộ Đức.
Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được 3/4 ý kiến của các cơ quan
liên quan (có bản chụp gửi kèm theo), bao gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường
(Công văn số 485/STNMT-QLĐĐ ngày 09/02/2021), Sở Xây dựng (Công văn
số 245/SXD-QHKT ngày 03/02/2021), Sở Tài chính (Công văn số 287/STCTCHCSN&DN ngày 02/02/2021). UBND huyện Mộ Đức chưa có ý kiến thẩm
định.
Theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Thủ tục thực hiện tại
Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, đến ngày 11/3/2021 là hạn trả
kết quả cho Nhà đầu tư. Tuy nhiên, qua ý kiến thẩm định của các Sở ngành
liên quan nêu trên, đề nghị Nhà đầu tư tiếp thu, chủ động phối hợp với UBND
huyện Mộ Đức giải trình tính đáp ứng của việc điều chỉnh này theo quy định
tại Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020 và nội dung về tài chính của dự án; đồng
thời giải trình rõ vì sao tiến độ đã hết quá lâu nhưng đến nay mới trình điều
chỉnh tiến độ.
Sau khi hoàn thành các công việc nêu trên, đề nghị Nhà đầu tư hoàn
chỉnh, bổ sung hồ sơ gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết
quả để được giải quyết theo đúng quy định.
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Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Công ty TNHH thương
mại và dịch vụ Quê Hương rà soát, thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
Quê Hương;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND huyện Mộ Đức;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây
dựng, Tài chính;
- Phó giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐND(63).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trọng

