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THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ, không giải quyết đối với
đề xuất đầu tư dự án Nhà máy điện sóng Ingine Lý Sơn 1
Hồ sơ của: Công ty TNHH Một thành viên Ingine Thái Bình Dương; địa
chỉ: 443/64 Điện Biên Phủ, Phường 03, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-211201-0001.
Người nộp: Ông Võ Văn Nha; điện thoại liên hệ: 0868344968.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự
án Nhà máy điện sóng Ingine Lý Sơn 1.
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 Quý Nhà đầu tư. Để có cơ
sở giải quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị các Sở, ngành và
UBND huyện Lý Sơn tham gia thẩm định về những nội dung liên quan đến hồ
sơ đề xuất đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật
khác có liên quan; đồng thời đề nghị Quý Nhà đầu tư thực hiện một số công
việc liên quan đến dự án. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý
kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan (có sao gửi kèm theo).
Tuy nhiên, qua ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan và căn cứ
quy định pháp luật có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư không có cơ sở thẩm
định, tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Nhà đầu tư, vì một số lý do
sau đây:
(1) Vị trí đề xuất đầu tư dự án không phù hợp với Quy hoạch xây dựng
tỷ lệ 1/2000 huyện Lý Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
579/QĐ-UBND ngày 21/8/2017; đồng thời vị trí đề xuất đầu tư xây dựng dự
án nằm trong khu vực hành lang bảo vệ bờ biển đã cắm mốc (theo ý kiến thẩm
định của Sở Xây dựng và UBND huyện Lý Sơn);
(2) Vị trí đề xuất đầu tư dự án nằm trong phân khu phục hồi sinh thái
của Khu bảo tồn biển Lý Sơn được duyệt; đồng thời Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đề nghị Nhà đầu tư đề xuất vị trí khác để không trùng lấn với
khu vực của Khu bảo tồn biển Lý Sơn;
(3) Theo Báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 16/11/2021 thì Nhà đầu tư
xác định vốn góp thực hiện dự án là chưa có cơ sở (theo ý kiến thẩm định của
Sở Tài chính).
(4) Hồ sơ đề xuất đầu tư dự án có nhiều nội dung chưa phù hợp (ý kiến
thẩm định của UBND huyện Lý Sơn, Sở Công Thương);
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(5) Nhà đầu tư chưa thực hiện nội dung đề nghị của Sở Kế hoạch và
Đầu tư tại Công văn số 2726/SKHĐT-KTĐN ngày 14/12/2021.
(6) Hiện nay, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang thực hiện việc lập
Điều chỉnh Quy hoạch huyện Lý Sơn, đồng thời với những lý do nêu trên, nên
hiện nay chưa có cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án.
Mời Nhà đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả của Sở Kế
hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi để
nhận lại hồ sơ. Nhà đầu tư có quyền phản ánh, khiếu nại về việc không được
giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 2111/VPKTN ngày 23/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc giải quyết đề nghị
của quý Nhà đầu tư tại Văn bản số 10/2021-IGP ngày 10/12/2021. Qua nghiên
cứu thì nội dung đề nghị của Nhà đầu tư liên quan đến vấn đề về báo cáo đánh
giá tác động môi trường. Do đó, đề nghị Quý Nhà đầu tư căn cứ Luật Bảo vệ
môi trường và các quy định khác có liên quan để thực hiện.
Sau khi Điều chỉnh Quy hoạch huyện Lý Sơn được duyệt, nếu thấy dự
án của Quý Nhà đầu tư phù hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo để Quý
Nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đến dự án.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp Quý Nhà đầu tư./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Công ty TNHH MTV Ingine Thái
Bình Dương;
- UBND huyện Lý Sơn;
- GĐ và PGĐ Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐN(11).
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