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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ.
Hồ sơ của: Sở Giao thông vận tải.
Mã số biên nhận: số 000.00.30.H48-210624-0003.
Người nộp hồ sơ: Trần Ngọc Đạo – Điện thoại: 0399.719.945.
Thủ tục yêu cầu giải quyết: Thẩm định chủ trương đầu tư dự án Cầu
Trà Khúc 1.
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Đơn vị lập báo
cáo đề xuất, chủ đầu tư bổ sung hoàn thiện hồ sơ như sau:
- Tổng mức đầu tư dự án báo cáo đề xuất lập là 1.500 tỷ đồng là quá
cao so với công trình tương tự là dự án Cầu và đường nối từ Trung tâm huyện
lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3); tính toán sơ bộ theo suất
đầu tư tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 thì dự án không quá
1000 tỷ. Do đó, đề nghị cơ quan lập báo cáo đề xuất và chủ đầu tư rà soát tính
toán dự kiến lại tổng mức đầu tư cho phù hợp theo suất đầu tư được Bộ Xây
dựng ban hành;
- Thời gian thực hiện dự án báo cáo đề xuất lập là 2023-2028, theo ý
kiến thẩm định của các đơn vị thì thời gian thực hiện là quá lâu đề nghị rà soát
lại thời gian thực hiện cho phù hợp (công trình trong đô thị);
- Báo cáo đề xuất cần bổ sung phần báo cáo tác động môi trường sơ bộ
để Sở kế hoạch và Đầu tư gửi Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến thẩm
định sơ bộ tác động môi trường theo quy định tại Nghị định 54/2021/NĐ-CP.
Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển trả hồ sơ đề nghị thẩm định cho
Quý cơ quan để Quý cơ quan hoàn thiện hồ sơ và nộp lại tại Trung tâm hành
chính công để giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở GTVT;
- BQL CTGT;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu VT, ĐTTĐGS.
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