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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi đề xuất; địa chỉ:
Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210922-0002 và 000.00.30.H48210922-0003
Người nộp hồ sơ: Ông Trần Đức Chính; điện thoại liên hệ: 0914043328.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 02
dự án cửa hàng xăng dầu (Dự án) do Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi
(Nhà đầu tư) đề xuất.
Để có cơ sở giải quyết đề nghị của Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có
Công văn số 1974/SKHĐT-KTĐN ngày 24/9/2021 đề nghị UBND huyện Sơn
Tịnh và các Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh có
ý kiến thẩm định về nội dung đề xuất Dự án theo đề nghị của Nhà đầu tư. Đến
nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 7/8 ý kiến của các cơ quan, đơn vị
nêu trên (có sao gửi kèm theo).
Trên cơ sở hồ sơ đề xuất dự án của Nhà đầu tư, ý kiến thẩm định của các
cơ quan liên quan, việc đề xuất đầu tư Dự án còn một số nội dung cần phải làm
rõ và hồ sơ dự án chưa đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành. Do vậy, Sở
Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Nhà đầu tư nghiên cứu ý kiến của các cơ
quan, đơn vị liên quan để giải trình, bổ sung, làm rõ một số nội dung, thủ tục
nêu tại các văn bản của các cơ quan. Trong đó, chủ động phối hợp với UBND
huyện Sơn Tịnh và các cơ quan chức năng liên quan để rà soát điều chỉnh ranh
giới quy hoạch dự án Cửa hàng xăn dầu Hoàng Ân Tịnh Bắc cho phù hợp; chủ
động phối hợp với chính quyền địa phương để xác định nguồn gốc đất, hiện
trạng sử dụng đất, diện tích từng loại đất và vấn đề liên quan đến đất công, tài
sản công (nếu có) trên khu đất đề xuất 02 dự án, trong đó xác định cụ thể diện
tích đất do Nhà nước quản lý, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích,
đất mà người sử dụng không có quyền chuyển nhượng và sự liền thửa của các
loại đất này; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn
đánh giá nhu cầu sử dụng đất và hoàn chỉnh nội dung về đánh giá sơ bộ tác
động môi trường của dự án (nếu cần).
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Hiêṇ nay, Sở Kế hoa ̣ch và Đầu tư chưa nhâ ̣n đươ ̣c ý kiến thẩm định của
UBND huyện Sơn Tịnh; do vậy, sau khi nhâ ̣n đươ ̣c ý kiến của các cơ quan
này, trường hơ ̣p cần bổ sung, làm rõ các nô ̣i dung có liên quan đến 02 dự án,
Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cập nhật thông tin bổ sung gửi Nhà đầu tư để thực
hiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ dự án.
Sau khi hoàn thành đầy đủ các công việc nêu trên, đề nghị Nhà đầu tư
hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ và gửi 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 giải quyết theo đúng quy định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo Nhà đầu tư nghiên cứu, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Hoàng Ân Quảng Ngãi;
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐN (Đ173).
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