UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2836 /TBBS-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày 24tháng 12 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận
Hồ sơ của: Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Hà – Mỹ Á; địa chỉ:
Thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210929-0001.
Người nộp hồ sơ: Bà Trần Thị Mỹ Lai; điện thoại liên hệ: 0334699009.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu
sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng Nghĩa Thuận.
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu
tư (điều chỉnh tiến độ) dự án Khu sinh thái, nghỉ dưỡng tắm bùn Suối nước nóng
Nghĩa Thuận kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan của Nhà đầu tư. Trên cơ sở ý
kiến thẩm định của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo số
2314/TBBS-SKHĐT ngày 29/10/2021 đề nghị Nhà đầu tư phối hợp với các cơ
quan liên quan bổ sung, làm rõ một số nội dung.
Đến ngày 23/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận văn bản số 26/HMA
của Nhà đầu tư về việc báo cáo giải trình, bổ sung một số nội dung liên quan đến
hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu
tư chưa đủ cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh và đề nghị Nhà đầu tư báo cáo rõ
một số nội dung như sau:
1. Rà soát hồ sơ, quy mô dự án tại quyết định chủ trương đầu tư để báo cáo
tình hình thực hiện các hạng mục đầu tư; nguyên nhân thực hiện không đầy đủ.
2. Dự án có tiếp tục thực hiện theo 02 giai đoạn không. Trường hợp tiếp
tục thì báo cáo việc thực hiện giai đoạn 2 dự án và lập lại hồ sơ đề nghị điều
chỉnh dự án đầu tư cho phù hợp.
3. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và
Môi trường tại Thông báo số 5527/TB-STNMT ngày 15/11/2021.
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 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.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp quý Nhà đầu tư./.
Nơi nhận:
- Cty CP Thương mại Du lịch Hà–Mỹ Á;
- UBND huyện Tư Nghĩa;
- GĐ và PGĐ Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐNV(355).
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