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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 822 /VP-KT
V/v điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án Cửa hàng bán
lẻ xăng dầu Toàn Thịnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Công ty TNHH MTV Kinh doanh
xăng dầu Toàn Thịnh.
Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu
tư tại Báo cáo thẩm định số 122/BCTĐ-SKHĐT ngày 16/5/2019 về việc điều
chỉnh dự án đầu tư Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Toàn Thịnh, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Vị trí khu đất dự kiến xin điều chỉnh thuộc tờ bản đồ địa chính số 29,
xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi; có diện tích là 1.646,1m2 (đã
trừ hành lang ATGT). Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ do Sở Kế hoạch và Đầu tư
trình, thì các sở, ngành và địa phương chưa báo cáo UBND tỉnh cụ thể cơ cấu
từng loại đất (nguồn gốc sử dụng đất) nên chưa có cơ sở để xem xét, quyết
định. Vì vậy, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường và UBND huyện Sơn Tịnh rà soát, báo cáo UBND tỉnh
cụ thể từng loại đất, nguồn gốc sử dụng đất trong phạm vi dự án để xem xét
trước khi quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án.
Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở ngành liên quan và UBND
huyện Sơn Tịnh biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Xây dựng;
- VPUB: CVP, PCVP(KT),
NNTN, TTHCC, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha319.
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