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UBND TfNH QUANG NGAI CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc p - Ti do - Hnh phüc
BQL KKT DUNG QUAT
vA CAC KCN QUANG NGAI
Quthng Ngâi, ngàyJ.5. tháng 11 nãm 2021
S5/BQL-QLDT
V/v phüc dáp Van bàn d nghj
diêu chinh d%r an dâu tu.
KInh gfii: Cong ty TNIH}I Tan Dung Quit.
Ban Quãn 1 KKT Dung Qu.t và các KCN Quàng Ngài (Ban Quãn 1) tip
nhn Ho so dê nghj diêu chinh d an Khu thtrong rnai, djch v tong hcTp Dung
Quit do Cong ty TNHH Tan Dung Quit lam chü dâu tu; sau khi xem xét, Ban
Quãn 1 có kiên nhu sau:
1. Thuc hiên kin chi dao cüa TJBND tinh tai kt luan thanh tra so O5IKLUBND ngày 18/10/2021 ye vic chap hành pháp 1ut dôi v&i các dr an dâu tu ngoài
ngàn sách trên dja bàn KKT Dung Quât (t1r nam 2007 den nàm 2021). Theo do, Dr
an Khu thucmg mi, djch vi.i tong hcrp Dung Quât do COng ty TN}lli Tan Dung
Quât thrc hin, ducic Ban Quãn 1 cap Giây chirng nhin dâu tu ngày 10/8/2007;
thay dôi lan 4 ngày 04/3/20 19; dja diem thirc hin tai xã Binh Thun, phü hcp vOi
quy hoach xây drng.
Dr an dã duqc Ban Quàn l giao 'ai d.t có thu tiên sir ding dt tai Quyêt
djnh sO 420/QD-BQL ngày 27/11/2007 (Biên ban giao dat thy'c dja ngày
13/12/200 7) và dugc UBND tinh cap Giây CNQSDD ngày 11/01/2008. Den nay
giai don I (vth din tIch 1 .762m2) da dâu tu xây dimg hoàn thành di vào boat
dng nãm 2017; con Giai don II (vâi din tjch 18.797m2) dã triên khai xây drng
hoàn thành các hang mic nhu: San nên, Tung rào cOng ngO nhung chua dâu tu
hoàn chinh thành Khu thucing mai dch vi tong hqp.
Theo kt lun thanh tra: "Dir an dä duqc Ban Quàn l cho giân tin d thrc
hin nhiêu lan qua thai gian lut dnh (24 tháng), vi phm quy djnh tai Diêu 46
Lut Dâu tu näm 2014 dOi vói các dr an Khu thi.rcmg mai djch vi tOng hcTp Dung
Quãt".
2. Hin nay, Ban Quàn 1 dang tin hành xCr 1 dv an theo kt 1un Thanh tra
s005/KL-UBND ngày 18/10/2021 cüa UBND tirih Quãng Ngãi. VI vy, t?i thai
diem nay, Ban Quãn l chua the xem xét diêu chinh tiéijM giai do?n 2 cho dx an.
Ban Quân l phiic dáp d qu Cong ty bit./:
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