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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh
chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Trà Khúc 1
Hồ sơ của: Công ty Cổ phần Thủy điện Huy Măng; địa chỉ: 315 Trường
Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
Người nộp hồ sơ: Bà Phan Thị Thắm; điện thoại liên hệ: 0987777487.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-201030-0001.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Thủy điện Trà Khúc 1.
Nội dung đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Thủy điện Trà Khúc 1 của
Công ty Cổ phần Thủy điện Huy Măng (Nhà đầu tư) 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 2334/TBBS-SKHĐT ngày
24/12/2020 đề nghị Nhà đầu tư bổ sung, làm rõ một số nội dung.
Đến ngày 18/01/2021, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công
tỉnh, Nhà đầu tư có Công văn số 12/CV-HJC về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
dự án kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan. Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư
có Thông báo số 158/TBBS-SKHĐT ngày 20/01/2021 đề nghị Nhà đầu tư giải
trình, bổ sung cho phù hợp.
Đến ngày 01/3/2021, Nhà đầu tư có Công văn số 36/CV-HJC đề nghị
tham mưu, trình UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sở Kế hoạch
và Đầu tư có Công văn số 376/SKHĐT-KTĐN ngày 02/3/2021 đề nghị Sở Tài
nguyên và Môi trường, Sở Công Thương có ý kiến về tính đáp ứng của hồ sơ đề
nghị điều chỉnh của Nhà đầu tư. Đến nay, Sở đã nhận được ý kiến của Sở Công
Thương, nhưng chưa nhận được ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Vì Dự án chưa phù hợp với Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi
nên cần có chính kiến của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên đối với nội
dung giải trình của Nhà đầu tư. Tuy nhiên đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn
chưa nhận được ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường nên hiện nay, Sở chưa
đủ cơ sở để tham mưu, trình UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Nhà đầu tư.
Trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với đề nghị của Nhà đầu tư,
Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu, tham mưu, trình UBND tỉnh theo quy định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp Nhà đầu tư biết, thực hiện./.
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- Lưu VT, KTĐNV(88).
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