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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ đề xuất dự án đầu tư
Nhà máy sản xuất ván lạng và viên gỗ nén Thanh Hùng
Hồ sơ của: Công ty TNHH Thanh Hùng; địa chỉ: xã Đức Thạnh, huyện
Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-211008-0001.
Người nộp hồ sơ: Ông Trần Như Đào; điện thoại liên hệ: 0914060516.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự
án Nhà máy sản xuất ván lạng và viên gỗ nén Thanh Hùng.
Ngày 08/10/2021, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
(nay là Trung tâm phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh), Sở Kế hoạch và Đầu tư
nhận hồ sơ đề xuất đầu tư dự án nêu trên của Nhà đầu tư. Thực hiện trình tự,
thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, để có cơ sở lập báo cáo thẩm định trình
UBND tỉnh theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số
2111/SKHĐT-KTĐN ngày 11/10/2021 đề nghị các Sở, ngành liên quan và
UBND huyện Mộ Đức tham gia thẩm định về những nội dung liên quan đến
hồ sơ đề xuất đầu tư dự án theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 33 Luật
Đầu tư năm 2020, Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ và
pháp luật khác có liên quan; đồng thời đề nghị Công ty TNHH Thanh Hùng
thực hiện một số công việc liên quan đến dự án. Đến nay, Sở Kế hoạch và
Đầu tư đã nhận được ý kiến của các cơ quan có liên quan (có sao gửi văn bản
kèm theo).
Qua ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan nêu trên và căn cứ quy
định pháp luật hiện hành, đề nghị Nhà đầu tư thực hiện một số công việc liên
quan trước khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chấp
thuận chủ trương đầu tư, cụ thể như sau:
- Bổ sung, làm rõ một số nội dung theo ý kiến của: (1) Sở Xây dựng tại
Công văn số 2161/SXD-QHKT ngày 20/10/2021; (2) Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tại Công văn số 3376/SNNPTNT-KL ngày 26/10/2021; (3) Sở
Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1466/SKHCN-QLCN ngày
19/10/2021.
- Báo cáo kết quả thực hiện các công việc theo đề nghị của Sở Kế
hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2111/SKHĐT-KTĐN ngày 11/10/2021.
Sau khi hoàn thành các công việc nêu trên, đề nghị Nhà đầu tư hoàn
chỉnh, bổ sung hồ sơ gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
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tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để được giải quyết theo đúng quy
định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp quý Nhà đầu tư./.
Nơi nhận:
- Công ty TNHH Thanh Hùng;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công
nghệ, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Mộ Đức;
- Giám đốc Sở;
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐN(326).
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