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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.
Thông qua 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, Sở Kế hoạch
và Đầu tư đã có văn bản 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. Qua ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan nêu trên
và căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Thông báo
đề nghị Nhà đầu tư hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ dự án.
Đến ngày 18/11/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận văn bản số 05/CVCTY ghi ngày 16/11/2021 của Nhà đầu tư về việc giải trình, bổ sung đề xuất
đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván lạng và viên gỗ nén Thanh Hùng kèm theo
tài liệu có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các Sở:
Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, UBND huyện Mộ Đức ý kiến về nội dung
giải trình của Nhà đầu tư. Tuy nhiên, Dự án chưa phù hợp với Quy hoạch chi
tiết tỷ lệ 1/500 mở rộng Cụm công nghiệp Quán Lát được UBND huyện phê
duyệt. Do vậy, đề nghị Nhà đầu tư chủ động phối hợp với UBND huyện Mộ
Đức để thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB khu đất đề xuất đầu
tư hoặc thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (như nội dung ý kiến của Sở
Xây dựng tại Công văn số 2808/SXD-QHKT ngày 28/12/2021).
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 - Kiểm soát TTHC tỉnh để được giải quyết theo quy định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp quý Nhà đầu tư./.
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