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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Nước Long
Hồ sơ của: Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Long – Đức Bảo; địa chỉ:
Số 321 Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi.
Người nộp hồ sơ: Ông Hoàng Thiên Vũ; điện thoại liên hệ:
0988238789.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-201206-0001.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Đề nghị điều chỉnh Quyết định chủ trương
đầu tư dự án Thủy điện Nước Long.
Ngày 06/10/2020, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản đề nghị điều chỉnh dự
án đầu tư Thủy điện Nước Long kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan của Công
ty Cổ phần thủy điện Nước Long – Đức Bảo (Nhà đầu tư); theo đó, Nhà đầu
tư đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án quy định tại Quyết định chủ trương
đầu tư số 463/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Để có
cơ sở giải quyết đề nghị của Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn
số 1679/SKHĐT-KTĐN ngày 07/10/2020 đề nghị Sở Công Thương và
UBND huyện Ba Tơ có ý kiến thẩm định về nội dung đề nghị của Nhà đầu tư.
Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến thẩm định của các cơ
quan nêu trên.
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của Nhà đầu tư, ý kiến thẩm định của các cơ
quan liên quan, nội dung đề nghị điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự
án Thủy điện Nước Long còn một số vấn đề vướng mắc cần làm rõ; do vậy, Sở
Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu giải trình, làm rõ một số
nội dung liên quan, cụ thể như sau:
- Qua ý kiến thẩm định của Sở Công Thương, đề nghị Nhà đầu tư rà
soát, xác định cụ thể diện tích chiếm đất của hạng mục đấu nối (UBND huyện
Ba Tơ xác định là 8,89 ha); phần diện tích này có nằm trong phần diện tích
đất dự kiến thực hiện dự án thủy điện Nước Long tại Quyết định chủ trương
đầu tư hay không. Trường hợp không nằm trong phần diện tích đất dự kiến thực
hiện dự án thủy điện Nước Long tại Quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị Nhà
đầu tư bổ sung vào hồ sơ đề nghị điều chỉnh theo quy định.
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- Về tổng vốn đầu tư: Theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số
791/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng vốn đầu tư
dự án là 1.004.717.592.000 đồng. Đề nghị Nhà đầu tư làm rõ việc điều chỉnh
quy mô dự án có ảnh hưởng đến tổng vốn đầu tư dự án hay không.
Ngoài ra, đề nghị Nhà đầu tư nghiên cứu ý kiến thẩm định của UBND
huyện Ba Tơ (Công văn số 1524/UBND ngày 15/10/2020) để bổ sung, làm rõ.
Sau khi hoàn thành các 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.
Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp quý Nhà đầu tư./.
Nơi nhận:

- Cty CP thủy điện Nước Long – Đức Bảo;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Ba Tơ;
- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, KTĐNV(271).
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