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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/UBND

Ba Tơ, ngày 15 tháng 10 năm 2020

V/v ý kiến về hồ sơ đề nghị
điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án thủy Nước Long

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1679/SKHĐTKTĐT ngày 07/10/2020 về việc có ý kiến về hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án thủy điện Nước Long, UBND huyện Ba Tơ có ý kiến như sau:
1. Thống nhất bổ sung hạng mục: Trạm biến áp 220 kV và đường dây đấu nối
220 kV vào Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nước Long (lần 2).
2. Hạng mục Trạm biến áp 220kV và đường dây đấu nối 220kV thủy điện
Nước Long có trong danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 của
huyện Ba Tơ được phê duyệt tại Quyết định số 610/QĐ-UBND, ngày 08/8/2019 của
UBND tỉnh Quảng Ngãi với diện tích là 8,89ha, địa điểm tại xã Ba Tiêu; đồng thời
UBND huyện đã ban hành Thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án tuyến
đường dây 220kV thủy điện Nước Long.
3. Đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo làm rõ thêm một
số nội dung:
- Việc bổ sung hạng mục Trạm biến áp 220 kV và đường dây đấu nối 220 kV
có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đã được điều chỉnh tại Quyết định số
797/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh hay không.
- Chưa cung cấp văn bản thông báo thời gian khởi công xây dựng công trình
kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng gửi đến cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương để
theo dõi lưu trữ hồ sơ theo quy định như đề nghị của huyện tại văn bản số
1307/UBND ngày 25/9/2019 về việc miễn giấy phép xây dựng dự án thủy điện Nước
Long tại xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 3547/SXDQHKT ngày 20/11/2019 của Sở Xây dựng về việc phúc đáp theo đề nghị của Công ty
cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo.
Trên đây là ý kiến của UBND huyện về hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án thủy Nước Long, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham
mưu UBND tỉnh theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT (KT) UBND huyện;
- Các phòng: KT&HT, TC-KH, TN&MT;
- UBND xã Ba Tiêu ;
- C, PVP huyện;
- Lưu: VT.
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