UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 75 /TBBS-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 01 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án
Cửa hàng bảo dưỡng, sửa chữa và mua bán phụ tùng ô tô
Hồ sơ của: Công ty TNHH MTV Lê Tây; địa chỉ: 418 Phan Đình Phùng,
phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-211228-0001.
Người nộp hồ sơ: Bà Phạm Thị Thu Thảo.
Điện thoại liên hệ: 0398595927.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp
tỉnh đối với dự án Cửa hàng bảo dưỡng, sửa chữa và mua bán phụ tùng ô tô.
Ngày 28/12/2021, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh,
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Cửa hàng bảo dưỡng, sửa chữa và mua bán phụ tùng ô tô của Công ty TNHH
MTV Lê Tây; Sở đã thực hiện quy trình lấy ý kiến thẩm định của UBND huyện
Mộ Đức và các Sở, ngành liên quan.
Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được phản hồi của 6/6 cơ quan (gửi
kèm theo), bao gồm: UBND huyện Mộ Đức (Công văn số 15/UBND-KT ngày
10/01/2022), Sở Xây dựng (Công văn số 44/SXD-QHKT ngày
11/01/2022),
Sở Công Thương (Công văn số 26/SCT-QLTM ngày 05/01/2022), Sở Giao
thông vận tải (Công văn số 30/SGTVT-QLCL ngày 06/01/2022), Sở Nông
nghiệp và PTNT (Công văn số 67/SNNPTNT-TTBVTV ngày 10/01/2022), Sở Tài
nguyên và Môi trường (Công văn số 87/STNMT-QLĐĐ ngày 07/01/2022). Theo
Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Thủ tục thực hiện tại Trung tâm
phục vụ hành chính công của tỉnh, đến ngày 31/01/2022 là hạn trả kết quả cho
Nhà đầu tư; tuy nhiên, qua ý kiến thẩm định của các cơ quan nêu trên, hiện tại
Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh
theo quy định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty TNHH MTV Lê Tây tiếp thu ý
kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, chủ động làm việc với địa phương để
làm rõ, giải trình các nội dung có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của
pháp luật như: Sự phù hợp Quy hoạch chung thị trấn Mộ Đức, Quy hoạch sử
dụng đất, nội dung chuyển mục đích sử dụng đất lúa,v.v…
Sau khi hoàn thành nội dung 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.
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Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi phúc đáp Công ty TNHH MTV Lê
Tây ./.
Nơi nhận:
- Công ty TNHH MTV Lê Tây;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND huyện Mộ Đức;
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường, Nông nghiệp và PTNT,
- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐN.
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