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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v đề nghị bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ đề nghị chấp thuận
chủ trương đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Phổ Ninh
Hồ sơ của: Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tín; địa chỉ: Xã Mỹ Châu,
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210922-0006.
Người nộp hồ sơ: Ông Hồ Phạm Ngọc Hòa.
Điện thoại liên hệ: 0903.052025.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương
đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Phổ Ninh.
Ngày 22/9/2021, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Sở
Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
Cửa hàng xăng dầu Phổ Ninh của Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tín; Sở đã
thực hiện quy trình lấy ý kiến thẩm định của UBND thị xã Đức Phổ và các Sở
ngành: Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và Cục Thuế tỉnh.
Đến ngày 19/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận đủ ý kiến thẩm định
của các cơ quan liên quan như đã nêu trên (có bản chụp gửi kèm theo). Tuy
nhiên, qua nội dung thẩm định của các Sở ngành và địa phương, nội dung đã tổ
chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án tại Sở Tài nguyên và Môi trường
vào ngày 14/10/2021 (Giấy mời số 348/GM-STNMT ngày 05/10/2021) thì vị trí
dự kiến đầu tư dự án chưa phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đã
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 17/11/2017.
Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở giải quyết hồ sơ đề nghị của
Nhà đầu tư đối với dự án này. Đề nghị Nhà đầu tư chủ động phối hợp với
UBND thị xã Đức Phổ, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để bổ sung, làm rõ
đối với nội dung liên quan đến việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây
dựng đô thị Đức Phổ; đồng thời, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Sở ngành đối
với các nội dung khác có liên quan để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án
đầu tư cho phù hợp.
Sau khi thực hiện các nội dung trên và bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ, đề
nghị Nhà đầu tư gửi hồ sơ 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 tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định.
(Có bản chụp ý kiến của các Sở ngành và địa phương kèm theo)
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Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tín
nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- C.ty TNHH Thương mại Hoàng Tín;
- UBND thị xã Đức Phổ;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công
Thương, TN&MT, Nông nghiệp và
PTNT, Giao thông vận tải;
- Giám đốc Sở;
- Phó GĐ Sở (Đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐNH.228
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