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Số:2315/TB-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày29 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Phường Trần Phú,
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-211007-0001; 000.00.30.H48211007-0002; 000.00.30.H48-211007-0003; 000.00.30.H48-211007-0004;
000.00.30.H48-211007-0005.
Người nộp hồ sơ: Phạm Thanh An – Địa chỉ: Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: 0973496509
Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định chủ trương các dự án:
1. Tôn tạo di tích quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ
2. Trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia trên địa bàn huyện Lý Sơn (di tích
Đình làng An Hải và An Vĩnh)
3. Trùng tu, tôn tạo di tích Quốc gia Chùa Ông
4. Trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia Ủy ban Kháng chiến Hành chính
Nam Trung Bộ
5. Trùng tu, tôn tạo di tích quốc gia Mộ và nhà thờ Trần Cẩm.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận hồ sơ các dự án và tổ chức lấy ý kiến
các đơn vị liên quan; trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư
đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) bổ sung hoàn thiện lại
hồ sơ các nội dung sau đây:
- Bổ sung quy mô đầu tư của dự án: các hạng mục cần đầu tư, diện tích
sàn xây dựng các hạng mục,...Trên cơ sở đó, tính toán lại sơ bộ tổng mức đầu tư.
- Xác định đơn vị quản lý khai thác sử dụng công trình.
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./.
Nơi nhận:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Trung tâm Phục vụ HCC/Bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và Trả kết quả;
- Lưu: VT, ĐTTĐGS.
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