UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số:2453 /TB-SKHĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết
Hồ sơ của: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: số 000.00.30.H48-211101-0001.
Người nộp hồ sơ: Nguyễn Thị Cẩm Phượng – Địa chỉ: Thành phố
Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0909.351.185
Thủ tục yêu cầu giải quyết: Thẩm định chủ trương dự án Đầu tư tăng
cường năng lực đo lường, chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước và
đáp ứng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Lý do trả hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận hồ sơ Báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư, tổ chức lấy ý kiến Sở Tài chính; trên cơ sở ý kiến thẩm
định của Sở Tài chính tại Công văn số 3509/STC-TCĐT ngày 12/11/2021 và
rà soát hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ
nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ về các nội dung sau:
- Báo cáo cụ thể thực trạng thiết bị tại Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ
khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi; dự báo nhu cầu thực tế để xác định nội
dung dự kiến đầu tư.
- Trong 22 danh mục thiết bị dự kiến đầu tư thì có 09 danh mục thiết bị
đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày
24/12/2019. Ngoài ra còn 13 danh mục thiết bị ngoài danh mục được UBND
tỉnh phê duyệt cần làm rõ cơ sở để đề xuất danh mục thiết bị nêu trên để có cơ
sở xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
- Trên cơ sở danh mục thiết bị sau khi rà soát đảm bảo quy định, tính
toán lại tổng mức đầu tư, trong đó chí phí dự phòng phải đảm bảo quy định.
Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển trả hồ sơ đề nghị thẩm định cho
Quý cơ quan để hoàn chỉnh các nội dung trên, gửi lại hồ sơ để Sở Kế hoạch
và Đầu tư tổ chức thẩm định trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu
tư dự án ./.
Nơi nhận:
- Sở KHCN;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu VT, ĐTTĐGS.
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