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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư
dự án Thủy điện Sơn Màu 1 và Sơn Màu 2
Hồ sơ của: Công ty Cổ phần Năng lượng SATACO; địa chỉ: Thôn Hà
Lên, xã Sơn Màu, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-200911-0002.
Người nộp hồ sơ: Ông Bùi Quốc Phong; điện thoại liên hệ: 0963063030.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư
đối với dự án Thủy điện Sơn Màu 1 và Sơn Màu 2.
Thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, Sở Kế
hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị thực hiện kèm theo đề xuất dự án
đầu tư Thủy điện Sơn Màu 1 và Sơn Màu 2 do Công ty Cổ phần Năng lượng
SATACO (Nhà đầu tư) đề xuất. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại điểm c khoản 1
Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 20/02/2020 của Chính phủ Quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tư “Dự án
không thuộc quy định tại các điểm a và b khoản này nhưng phải tổ chức đấu
thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa” và
Điều 15 Thông tư số 43/2012/TT-BCT thì Dự án phải tổ chức đấu thầu lựa chọn
Nhà đầu tư. Việc tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư theo đúng quy
định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP nêu trên.
Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư không có cơ sở để tham mưu, trình
UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Thủy điện Sơn
Màu 1 và Sơn Màu 2 và hoàn trả lại hồ sơ cho Nhà đầu tư.
Mời Nhà đầu tư đến Trung tâm phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp
nhận hồ sơ và Trả kết quả 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 (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề xuất đã tiếp nhận tại Trung tâm
phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi).
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư thực hiện theo quy định của
pháp luật hiện hành./.
Nơi nhận:
- Công ty CP Năng lượng SATACO;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Công Thương;
- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, KTĐN(V237).

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Mỹ Ái

2

