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THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết
Hồ sơ của: Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh, địa chỉ: Số 151
Nguyễn Đình Chiểu, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-210823-0001.
Người nộp hồ sơ: Mai Thị Lượng.
Điện thoại liên hệ: 0985155451.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá Núi Én, xã Tịnh
Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Qua kiểm tra, hồ sơ không đảm bảo về tính pháp lý theo quy định tại
khoản 3 Điều 14 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể:
Hồ sơ trình thẩm định chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của
cấp thẩm quyền theo quy định Luật Đầu tư năm 2020; hồ sơ khảo sát thăm dò,
đánh giá trữ lượng mỏ đá là của Công ty TNHH Minh Tuấn, chưa được UBND
tỉnh cho phép Công ty sử dụng để lập thủ tục cấp Giấy phép khai thác; không có
thuyết minh báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, bản vẽ phần địa chất không ghi
tọa độ các điểm khép góc, không có bản đồ vị trí mỏ, không có bản chính để đối
chiếu; quyết định phê duyệt trữ lượng không có tọa độ các điểm khép góc vị trí
mỏ, không quy định mức sâu khối trữ lượng, không quy định trữ lượng khoáng
sản được phép đưa vào thiết kế khai thác, khoáng sản đi kèm.
Sở Xây dựng trả lại hồ sơ, đề nghị quý Công ty hoàn thiện các nội dung
nêu trên để đủ điều kiện thẩm định theo quy định hiện hành.
Mời ông/bà đến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp
nhận hồ sơ và Trả kết quả để nhận lại hồ sơ.
Ông/bà có quyền phản ánh, khiếu nại về việc không được giải quyết thủ
tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công)
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở TNMT;
- Cty TNHH XD Đồng Khánh;
- TTPVHCC/Bộ phận TNHS và trà KQ;
- GĐ, PGĐ (P.M.Tuấn);
- Lưu: VT, KT&VL(VT).
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