UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1494 /SCT-QLTM

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 8 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia góp ý Dự án
Tổ hợp DV TM và DL Biển
Xanh Lý Sơn và Khu khách sạn
dịch vụ thương mại An Hải

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi
Sở Công Thương tiếp nhận Công văn số 1163/SKHĐT-KTĐN; số
1164/SKHĐT-KTĐN ngày 29/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (có hồ sơ
thuyết minh đề xuất dự án đầu tư đính kèm) về việc tham gia thẩm định dự án
Khu thương mại dịch vụ Phương Đạt; dự án Khu khách sạn và dịch vụ thương
mại An Hải, Sở Công Thương có ý kiến như sau:
Sở Công Thương hoan nghênh các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh các
loại hình dịch vụ, thương mại hiện đại trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát
triển kinh tế tỉnh nhà. Tuy nhiên, mục tiêu, các hạng mục đầu tư của Dự án Khu
khách sạn và dịch vụ thương mại An Hải do Công ty CP Đầu tư quốc tế Bình
Nguyên làm chủ đầu tư và Dự án Tổ hợp dịch vụ thương mại và du lịch biển xanh
Lý Sơn do Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Phương Đạt làm chủ đầu tư là xây
dựng mới khách sạn, nhà hàng và trung tâm kinh doanh quà lưu niệm, trong đó có
ngành nghề khách sạn, karaoke, massage; đây là lĩnh vực không thuộc phạm vi
quản lý trực tiếp của Sở Công Thương.
Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của Sở Xây dựng, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lý Sơn về sự phù hợp quy hoạch kinh tế
xã hội huyện Lý Sơn và các quy hoạch, quy định liên quan.
Trên đây là ý kiến của Sở Công Thương, kính chuyển Sở Kế hoạch và Đầu
tư tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLTM.
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