UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1523 /TB-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ không giải quyết
Hồ sơ của: Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú; địa chỉ: Tổ
dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-200910-0001.
Người nộp hồ sơ: Bà Võ Thị Kim Liên.
Điện thoại liên hệ: 0805468568.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư
của UBND cấp tỉnh đối với dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ.
Ngày 10/9/2020, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công của
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ xin điều chỉnh Quyết định chủ trương
đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ gỗ do Công ty TNHH nguyên
liệu giấy Bình An Phú đề xuất, trong đó, Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh 02 nội
dung: (i) Tiến độ đầu tư dự án; (ii) Điều chỉnh nội dung về sản xuất dăm gỗ
xuất khẩu thô. Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp Nhà đầu tư như
sau:
1. Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số
646/QĐ-UBND ngày 22/8/2019, tiến độ thực hiện Dự án đến Quý IV/2020
hoàn thành đưa vào hoạt động, do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Công
ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú Khẩn trương phối hợp với chính
quyền địa phương, các cơ quan liên quan để hoàn thành thủ tục về đất đai,
xây dựng,…theo đúng quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư và pháp luật
có liên quan để sớm đưa Dự án hoàn thành đi vào hoạt động.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ những khó khăn của Nhà đầu tư về thị
trường xuất khẩu viên nén sinh học (là một trong những hợp phần của Dự án)
do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tuy nhiên, việc Nhà đầu tư đề nghị điều
chỉnh nội dung chủ trương đầu tư để thực hiện băm dăm gỗ xuất khẩu thô là
không phù hợp với chủ trương chung của nhà nước hiện nay.
Liên quan đến nội dung Hợp phần băm dăm gỗ xuất khẩu thô hoặc dự án
Nhà máy chế biến dăm gỗ, ngày 05/11/2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban
hành Công văn số 3948/UBND-ĐNMN về việc đầu tư Nhà máy chế biến dăm
gỗ trên địa bàn tỉnh, trong đó, UBND tỉnh thống nhất từ nay trở đi không
chấp thuận đầu tư mới dự án Nhà máy chế biến Dăm gỗ. Việc sản xuất dăm
gỗ xuất khẩu thô không phù hợp với: (i) Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 2020 ban hành kèm theo Quyết định số của Quyết định số 148/QĐ-UBND
ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh (Được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số
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742/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh); (ii) Quy hoạch chế biến gỗ
gắn với vùng nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày
10/7/2017. Đồng thời, liên quan đến dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ
gỗ của Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú, tại khoản 1 Điều 3
Quyết định chủ trương đầu tư số 646/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 quy định:
“Không được sản xuất dăm gỗ xuất khẩu thô,…”. Do vậy, Sở Kế hoạch và
Đầu tư chưa có cơ sở xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty TNHH nguyên
liệu giấy Bình An Phú về nội dung “Được sản xuất dăm gỗ xuất khẩu thô…”
nêu tại hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án.
Để giải quyết khó khăn cho Nhà đầu tư, có thể xem xét sau khi Dự án
được đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động vận hành theo đúng quy định tại
Quyết định chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư báo cáo UBND tỉnh cho phép tạm
thời được phép thực hiện băm dăm gỗ xuất khẩu thô theo đề nghị của Nhà đầu
tư nhưng trong thời gian ngắn hạn (do UBND tỉnh xem xét, quyết định).
Với những lý do nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở giải
quyết đề nghị của Công ty TNHH nguyên liệu giấy Bình An Phú. Mời Nhà
đầu tư đến tại 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 (Thông báo này đồng thời trả lời cho Nhà đầu tư theo Tờ trình số
06/2020/TTr-BAP ngày 03/9/2020 đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với dự
án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ gỗ tại Cụm Công nghiệp Đồng Làng,
thị trấn Đức Phổ).
Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm theo Thông báo này toàn bộ hồ sơ đã
tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công/Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và
Trả kết quả.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp quý Nhà đầu tư ./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Công ty TNHH NLG Bình An Phú;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- UBND huyện Mộ Đức;
- UBND thị xã Đức Phổ;
- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, KTĐND(215).
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