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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phước Thịnh đề xuất; địa chỉ:
64 Lê Đại Hành, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-211029-0002 và 000.00.30.H48211029-0003
Người nộp hồ sơ: Bà Đinh Thị Thùy Trinh; điện thoại liên hệ:
0888739479.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư 02
dự án cửa hàng xăng dầu (Dự án) do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phước
Thịnh (Nhà đầu tư) đề xuất.
Để có cơ sở giải quyết đề nghị của Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có
Công văn số 2238/SKHĐT-KTĐN ngày 03/11/2021 đề nghị UBND huyện
Nghĩa Hành và các Sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công
Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Công an
tỉnh có ý kiến thẩm định về nội dung đề xuất Dự án theo đề nghị của Nhà đầu
tư. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 7/8 ý kiến của các cơ quan,
đơn vị nêu trên (có sao gửi kèm theo).
Trên cơ sở hồ sơ đề xuất dự án của Nhà đầu tư, ý kiến thẩm định của các
cơ quan liên quan, việc đề xuất đầu tư Dự án còn một số nội dung cần phải làm
rõ và hồ sơ dự án chưa đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành. Do vậy, Sở
Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Nhà đầu tư nghiên cứu ý kiến của các cơ
quan, đơn vị liên quan để giải trình, bổ sung, làm rõ một số nội dung, thủ tục
nêu tại các văn bản của các cơ quan. Trong đó, chủ động phối hợp với UBND
huyện Nghĩa Hành rà soát Quy hoạch chung các xã: Hành Đức, Hành Thịnh để
xem xét điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho phù hợp; phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoàn chỉnh nội dung về đánh giá sơ
bộ tác động môi trường của dự án (nếu cần).
Hiê ̣n nay, Sở Kế hoạch và Đầ u tư chưa nhâ ̣n đươ ̣c ý kiến thẩm định của
UBND huyện Nghĩa Hành; do vậy, sau khi nhâ ̣n đươ ̣c ý kiế n của cơ quan này,
trường hơ ̣p cầ n bổ sung, làm rõ các nô ̣i dung có liên quan đến 02 dự án, Sở Kế
hoạch và Đầu tư sẽ cập nhật thông tin bổ sung gửi Nhà đầu tư để thực hiện bổ
sung, hoàn thiện hồ sơ dự án.
Sau khi hoàn thành đầy đủ các công việc nêu trên, đề nghị Nhà đầu tư
hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ và gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và
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Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh/Bộ phận
Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả để được giải quyết theo đúng quy định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo Nhà đầu tư nghiên cứu, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Công ty TNHH MTV Đầu tư Phước Thịnh;
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính;
- UBND huyện Nghĩa Hành;
- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐN (Đ201).
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