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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Công ty TNHH Đồng Tâm Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 325 Lê
Lợi, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210413-0001.
Người nộp hồ sơ: Ông Bùi Văn Lâm; điện thoại liên hệ: 0919252321.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khuôn
viên cây xanh Happy House.
Ngày 13/4/2021, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị điều chỉnh dự
án đầu tư Khuôn viên cây xanh Happy House của Nhà đầu tư. Tại văn bản này,
Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh thông tin về Nhà đầu tư và tiến độ đối với dự án
so với nội dung quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 906/QĐ-UBND
ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Sở đã có Công văn số
682/SKHĐT-KTĐN ngày 15/4/2021 đề nghị các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và
Môi trường và UBND thành phố Quảng Ngãi có ý kiến về 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 nêu trên.
Để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Nhà đầu
tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu ý kiến của các cơ
quan, đơn vị liên quan (có sao gửi kèm theo) để giải trình, bổ sung và làm rõ một
số nội dung; đồng thời giải trình rõ tính đáp ứng của việc điều chỉnh tiến độ thực
hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Hiện nay, Sở Kế hoạch và
Đầu tư đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND
tỉnh giải quyết các dự án đã có Quyết định chủ trương đầu tư nhưng đến nay chưa
được nhà nước giao đất, cho thuê đất (trong đó có dự án này). Do đó, đề nghị
Nhà đầu tư báo cáo về tính khả thi của việc thuê đất thực hiện dự án.
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 TNHH Đồng Tâm Quảng Ngãi;
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và
Môi trường;
- UBND TP Quảng Ngãi;
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐNV(132).
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