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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 1385 /VP-KT
V/v chủ trương đầu tư
dự án Cơ sở bảo dưỡng, sửa
chữa ô tô tại xã Đức Chánh,
huyện Mộ Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Mộ Đức.
Qua xem xét nội dung đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại
Báo cáo thẩm định số 246/BCTĐ-SKHĐT ngày 05/9/2019 về việc dự án đầu
tư xây dựng Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tại xã Đức Chánh, huyện Mộ
Đức, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có
ý kiến như sau:
Vị trí khu đất dự kiến đầu tư xây dựng dự án Cơ sở bảo dưỡng, sửa
chữa ô tô tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức có diện tích khoảng 2.547m2,
thuộc tờ bản đồ địa chính số 18, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Qua đối
chiếu với đồ án Quy hoạch chung nông thôn mới huyện Mộ Đức đã được phê
duyệt thì vị trí đề xuất nêu trên nằm trong khu vực được định hướng quy
hoạch gồm đất công cộng, đất hành lang an toàn giao thông và đất hạ tầng kỹ
thuật đầu mối (trạm biến áp và tuyến điện cao thế); trong tổng cơ cấu sử dụng
đất của dự án (1.850m2), có 177 m2 đất thủy lợi, chiếm 6,95% tổng diện tích
đất dự án và chưa có phương án xử lý tuyến kênh tiêu để thoát nước cho diện
tích sản xuất nông nghiệp thuộc xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức; đồng thời,
cần chứng minh đủ điều kiện về năng lực tài chính; xác định cụ thể lý trình
đấu nối của đường vào dự án với tuyến QL1; vì vậy, yêu cầu Sở Kế hoạch và
Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và Nhà
đầu tư làm rõ các nội dung còn vướng mắc nêu trên, trước khi trình UBND
tỉnh xem xét, quyết định.
Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Mộ Đức biết, thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Giao thông vận tải,
Xây dựng, Công Thương, Tài chính,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài nguyên và Môi trường;
- Hộ kinh doanh Nguyễn Lương Vỹ;
- VPUB: CVP, PCVP(KT),
HCC, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha467.
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