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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh
chủ trương đầu tư dự án thủy điện Sông Liên 1
Hồ sơ của: Công ty TNHH Thủy điện Sông Liên; địa chỉ: Thôn Suối Loa,
xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
Người nộp hồ sơ: Nguyễn Anh Tuấn; điện thoại liên hệ: 0902920059.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210702-0003.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
thủy điện Sông Liên 1.
Ngày 02/7/2021, 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
Thủy điện Sông Liên 1 kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan của Công ty TNHH
Thủy điện Sông Liên. Tại văn bản này, Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tiến độ
thực hiện dự án tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 606/QĐ-UBND
ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Nhà
đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1290/SKHĐT-KTĐN ngày
06/7/2021 đề nghị các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông
nghiệp và PTNT và UBND huyện Ba Tơ 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, đơn vị nêu trên (có sao gửi kèm theo). Tuy nhiên, nội dung đề nghị
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thủy điện Sông Liên 1 của Nhà đầu tư có
một số nội dung cần phải bổ sung, làm rõ.
Do vậy, để có cơ sở trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị
Nhà đầu tư nghiên cứu ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan để bổ sung, làm
rõ một số nội dung, đặc biệt là phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để thực
hiện hoàn thành thủ tục Quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng
rừng sang mục đích khác theo quy định và làm rõ tính đáp ứng của việc điều
chỉnh này theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020.
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 tỉnh để được giải quyết theo đúng quy định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp quý Nhà đầu tư./.
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