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Số:2631/TBBS-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày01 tháng 112 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Ban Quản lý KKT Dung Quất & các KCN Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-211109-0004
Người nộp hồ sơ: Phan Thị Hồng Ngân.
Điện thoại liên hệ: 0914577608
Nội dung yêu cầu giải quyết: Thẩm định chủ trương dự án Nâng cấp,
cải tạo và đầu tư hoàn thiện các khu dân cư trên địa bàn KKT Dung Quất.
Lý do bổ sung, hoàn thiện hồ sơ:
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu
tư, tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị liên quan; trên cơ sở ý kiến thẩm định
của Sở Xây dựng tại Công văn số 2422/SXD-ĐT&HT ngày 19/11/2021,
UBND huyện Bình Sơn tại Công văn số 3618/UBND ngày 18/11/2021 thì hồ
sở chưa đảm bảo, cần hoàn chỉnh các nội dung sau:
- Không đề xuất đầu tư 02 tuyến đường vào khu dân cư không có trong
quy hoạch được duyệt (theo ý kiến của Sở Xây dựng).
- Không đầu tư thiết bị bàn ghế của các nhà văn hóa thôn (không thuộc
nội dung đầu tư của dự án này).
- Đối với phần đầu tư mở rộng 2,5 ha của Khu dân cư Tây sông Trà
Bồng giai đoạn 3 cần dự kiến được hộ dân đến tái định cư (Nêu trong hồ sơ
Báo cáo đề xuất và Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư của Ban
Quản lý KKT Dung Quât & các KCN).
- Trường hợp còn kinh phí thì bổ sung các hạng mục mà UBND huyện
Bình Sơn đề nghị đầu tư tại Công văn số 3618/UBND ngày 18/11/2021 cho
phù hợp với tổng mức đầu tư dự án đã được cấp thẩm quyền dự kiến.
Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển trả hồ sơ đề nghị thẩm định cho
Quý cơ quan để hoàn chỉnh và gửi lại hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành
chính công để được giải quyết./
Nơi nhận:
- BQL KKT Dung Quất và các KCN;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTTĐGS.
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