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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Tân; địa chỉ: Số 172 Phạm
Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Người nộp hồ sơ: Bà Trần Thị Bảo Yến; điện thoại liên hệ: 0932581168.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210330-0001.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
thủy điện Đăkre 2.
Ngày 30/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Hồ sơ đề nghị điều
chỉnh dự án đầu tư Thủy điện Đăkre 2 kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan của
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân; theo đó, Nhà đầu tư đề nghị điều
chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1168/QĐUBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể: điều chỉnh tổng vốn
đăng ký đầu tư, thời hạn hoạt động dự án và tiến độ thực hiện dự án.
Để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công
văn số 583/SKHĐT-KTĐN ngày 31/3/2021 đề nghị các Sở: Công Thương, Tài
nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Ba Tơ
có ý kiến về các nội dung đề nghị điều chỉnh của Nhà đầu tư. Đến nay, Sở Kế
hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến của các cơ quan, đơn vị nêu trên (có sao
gửi kèm theo). Tuy nhiên, nội dung đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
thủy điện Đăkre 2 của Nhà đầu tư có một số nội dung cần phải bổ sung, làm rõ.
Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu ý kiến
của các cơ quan, đơn vị liên quan để bổ sung, làm rõ một số nội dung, cụ thể:
Xác định lại Phương án tài chính của dự án theo ý kiến của Sở Tài chính; phối
hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để thực hiện hoàn thành thủ tục Quyết định
chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.
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.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp quý Nhà đầu tư./.
Nơi nhận:
- Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Tân;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính,
Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Ba Tơ;
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐNV(102).
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