UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:244 /TBBS-SKHĐT

Quảng Ngãi, ngày 02tháng 02 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Trường Cao đẳng Quảng Ngãi; địa chỉ: Phường Trương
Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-210104-0002.
Người nộp hồ sơ: Ông Phạm Quốc Vĩnh; điện thoại liên hệ:
0905968768.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư
dự án: Trường Cao đẳng Quảng Ngãi.
Ngày 04/01/2021, 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 Trường Cao đẳng Quảng Ngãi kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên
quan; tại văn bản này, Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh các nội dung quy định
tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 865/QĐ-UBND ngày
22/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể: diện tích đất, quy mô, tổng
vốn đầu tư và tiến độ thực hiện dự án.
Để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có
Công văn số 30/SKHĐT-KTĐN ngày 06/01/2021 đề nghị các Sở: Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y
tế và UBND thành phố Quảng Ngãi căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan
có ý kiến về các nội dung đề nghị điều chỉnh của Nhà đầu tư. Đến nay, Sở Kế
hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến của các cơ quan, đơn vị nêu trên (có sao
gửi kèm theo).
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự
án của Nhà đầu tư và ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị liên quan nêu
trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Nhà đầu tư cần giải trình, bổ sung,
làm rõ một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Về việc điều chỉnh quy mô, tổng vốn đầu tư dự án: Đề nghị thực hiện
các nội dung theo ý kiến của các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y
tế, Tài chính.
2. Về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh
tiến độ hoàn thành dự án từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2023 đi vào hoạt
động (thêm khoảng 59 tháng so với Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày
22/11/2017 của UBND tỉnh), đề nghị Nhà đầu tư giải trình tính đáp ứng của
việc điều chỉnh này theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư năm 2020.
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Sau khi hoàn thành các công việc 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:
- Trường Cao đẳng Quảng Ngãi;
- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường, Tài chính, Lao động – Thương binh
và Xã hội, Y tế;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Phó Giám đốc Sở (đ/c Trọng);
- Lưu VT, KTĐNV(33).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trọng

