UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:753 /TBBS-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày 28tháng 4 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Công ty TNHH Hợp Thành; địa chỉ: Phường Trương Quang
Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210401-0001.
Người nộp hồ sơ: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc; điện thoại liên hệ:
0979867851.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung
tâm thể dục thể thao Trung Thành Long.
Ngày 01/4/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Hồ sơ đề nghị điều
chỉnh dự án đầu tư Trung tâm thể dục thể thao Trung Thành Long kèm theo hồ
sơ, tài liệu có liên quan của Nhà đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số
595/SKHĐT-KTĐN ngày 02/4/2021 đề nghị các Sở: Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và UBND thành phố Quảng Ngãi căn
cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan 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, trong đó có một số nội dung Nhà đầu tư cần
phải bổ sung, làm rõ.
Do vậy, để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh theo quy định, 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, làm rõ một số nội dung
liên quan đến việc điều chỉnh; xác định lại thời gian hoàn thành dự án (Nhà đầu
tư đề nghị quá lâu); giải trình tính đáp ứng của việc điều chỉnh này theo quy
định tại Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020; đồng thời giải trình rõ vì sao tiến độ đã
hết quá lâu nhưng đến nay mới trình điều chỉnh tiến độ.
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 Hợp Thành;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây
dựng, Văn hóa, Thể Thao và Du lịch;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐNV(111).
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