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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng ngãi, ngày 14 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Công ty CP Đầu tư và Phát triển năng lượng Hataco Tây Trà, địa
chỉ: Thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận : 000.00.27.H48-210510-0011
Người nộp hồ sơ: Đặng Văn Quang, địa chỉ: Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại liên hệ: 0961611380
Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Thủy điện
Trà Phong.
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Công Thương đề nghị Công ty CP Đầu tư và
Phát triển năng lượng Hataco Tây Trà, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ thể như sau:
1. Phối hợp với đơn vị quản lý sử dụng cầu Sông Tang tiến hành xây dựng
phương án xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo đúng quy định
tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc
quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã được
Sở Công Thương yêu cầu tại Công văn số 726/TĐ-SCT ngày 28/4/2021 về việc
thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD (điều chỉnh) dự án
Thủy điện Trà Phong.
2. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của chủ trì khảo sát xây dựng
(Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng H.T.G), chủ trì thiết kế thủy văn, chủ trì thiết
kế thuỷ năng, chủ trì thiết kế công trình (Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1)
(theo quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13).
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Công ty CP Đầu tư và Phát triển năng
lượng Hataco Tây Trà gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương 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./.
Nơi nhận:
- Sở GTVT;
- UBND huyện Trà Bồng;
- Công ty CP Đầu tư và PT năng lượng
Hataco Tây Trà;
- GĐ Sở;
- Bộ phận một cửa TTHCC;
- Lưu: VT, QLNL.
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