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Số:2208/TB-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày20 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân
dụng và Công nghiệp, địa chỉ: 504 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh
Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210922-0004.
Người nộp hồ sơ: Đồng Thanh Tùng – Địa chỉ: Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: 0914084247
Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định điều chỉnh chủ trương dự án
đầu tư công Tôn tạo, nâng cấp mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận hồ sơ dự án và tổ chức lấy ý kiến các
đơn vị liên quan; trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, đề nghị Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp (Chủ đầu tư) hoàn
chỉnh hồ sơ về các nội dung sau:
1. Về quy hoạch sử dụng đất: Hiện nay phần diện tích đất mở rộng
3.000 m2 là đất quy hoạch công trình công viên cây xanh, chưa được chuyển
thành đất xây dựng công trình di tích lịch sử văn hóa.
2. Về kế hoạch sử dụng đất: Dự án có mở rộng tăng thêm và chuyển
mục đích sử dụng đất đối với diện tích 3.000m2. Tuy nhiên hiện nay kế hoạch
sử dụng đất hàng năm chưa được phê duyệt.
Vì vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh
các nội dung trên trình thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư khi Quy hoạch
cục bộ đã được điều chỉnh và có kế hoạch sử dụng đất được duyệt.
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Chủ đầu tư 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./.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành
chính công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả).
Nơi nhận:
- BQL dự án ĐTXD các công trình DD&CN;
- Trung tâm Phục vụ HCC/Bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và Trả kết quả;
- Lưu: VT, ĐTTĐGS.
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