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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh;
địa chỉ: Số 367 Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210305-0001.
Người nộp hồ sơ: Bà Hồ Thị Bạch Hiếu; điện thoại liên hệ: 0988880369.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
Khu dân cư Trường Đảng.
Ngày 05/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận
chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Trường Đảng (Dự án) do Công ty TNHH
MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh (Nhà đầu tư) đề xuất.
Để có cơ sở giải quyết đề nghị của Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có
Công văn số 434/SKHĐT-KTĐN ngày 10/3/2021 đề nghị UBND huyện Sơn Hà
và các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và có ý kiến thẩm định về nội dung đề nghị 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).
Trên cơ sở hồ sơ đề xuất dự án của Nhà đầu tư, ý kiến thẩm định của các
cơ quan liên quan, việc đề xuất đầu tư Dự án còn một số nội dung cần phải làm
rõ. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Nhà đầu tư nghiên cứu ý kiến
của các cơ quan, đơn vị liên quan để giải trình, bổ sung, làm rõ một số nội dung
nêu tại các văn bản của các cơ quan.
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 thông báo Nhà đầu tư nghiên cứu, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương
mại Toàn Thịnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính;
- UBND huyện Sơn Hà;
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐNĐ(28).
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