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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4636/UBND-CNXD
V/v Công ty CP Vinpearl
nghiên cứu, khảo sát và đề
xuất một số dự án đầu tư tại
tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Vinpearl.
Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Vinpearl tại Công văn số 173/2019/CVVPCP ngày 05/8/2019 về việc xin chủ trương nghiên cứu đầu tư một số dự án
tại tỉnh Quảng Ngãi (bản chụp kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như
sau:
1. Thống nhất về chủ trương cho Công ty Cổ phần Vinpearl nghiên cứu,
khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất một số dự án đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi như
đề xuất của Công ty tại Công văn số 173/2019/CV-VPCP ngày 05/8/2019 (quy
mô, diện tích cụ thể sẽ được chuẩn xác trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập
quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh).
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Xây
dựng, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các sở, ngành,
địa phương có liên quan:
a) Hướng dẫn Công ty Cổ phần Vinpearl khảo sát, lập quy hoạch và đề
xuất đầu tư dự án theo đúng quy định.
b) Tổ chức thẩm định hồ sơ đề xuất các dự án của Công ty Cổ phần
Vinpearl theo quy định, bảo đảm không chồng lấn với các dự án khác.
3. Đề nghị Công ty Cổ phần Vinpearl chủ động làm việc với Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng
Ngãi và các sở, ngành, địa phương có liên quan để được hướng dẫn, cung cấp
các thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ nghiên cứu, lập quy hoạch và đề xuất
đầu tư dự án. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc thì báo cáo UBND
tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên
và Môi trường, NNT&PTNT;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Trà Bồng,
Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttrung360)
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