UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2112 /TBBS-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ đề xuất
dự án đầu tư Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ
Hồ sơ của: Công ty TNHH Gỗ Anh Khôi; địa chỉ: Cụm Công nghiệp
Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210901-0003.
Người nộp hồ sơ: Bà Trịnh Thị Trúc; điện thoại liên hệ: 0974095065.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự
án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ.
Ngày 01/9/2021, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công của
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nêu trên của
Nhà đầu tư. Thực hiện trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, để có cơ
sở lập báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh theo quy định, Sở Kế hoạch và
Đầu tư có Công văn số 1813/SKHĐT-KTĐN ngày 06/9/2021 đề nghị các Sở,
ngành liên quan và UBND huyện Mộ Đức tham gia thẩm định về những nội
dung liên quan đến hồ sơ đề xuất đầu tư dự án theo quy định tại Khoản 3,
Khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020, Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐCP của Chính phủ và pháp luật khác có liên quan; đồng thời đề nghị Công ty
TNHH Gỗ Anh Khôi thực hiện một số công việc liên quan đến dự án. Đến
nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến của các cơ quan có liên quan
(có sao gửi văn bản kèm theo).
Qua ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan nêu trên và căn cứ quy
định pháp luật hiện hành, đề nghị Nhà đầu tư thực hiện một số công việc liên
quan trước khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chấp
thuận chủ trương đầu tư, cụ thể như sau:
- Bổ sung, làm rõ một số nội dung theo ý kiến của: (1) Sở Tài nguyên
và Môi trường tại Thông báo thẩm định số 4685/TB-STNMT ngày
04/10/2021; (2) Sở Xây dựng tại Công văn số 1869/SXD-QHKT ngày
15/9/2021; (3) Sở Tài chính tại Công văn số 2814/STC-HCSN&DN ngày
21/9/2021; (4) Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1294/SKHCNQLCN ngày 16/9/2021.
- Báo cáo kết quả thực hiện các công việc theo đề nghị của Sở Kế
hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1813/SKHĐT-KTĐN ngày 06/9/2021.
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
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tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 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 Gỗ Anh Khôi;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công
nghệ, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Mộ Đức;
- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐN(292).
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