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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 430 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ
Dự án Hệ thống cấp nƣớc sạch phục vụ Khu dân cƣ Sa Huỳnh
(điều chỉnh lần thứ nhất)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2141/QĐ-UBND ngày
01/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với dự án Hệ thống cấp nước
sạch phục vụ Khu dân cư Sa Huỳnh;
Xét đề nghị của Công ty Cổ phần dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh tại Văn
bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ dự án kèm theo nộp ngày
22/3/2019, hồ sơ bổ sung nộp ngày 20/5/2019; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu
tư tại Báo cáo thẩm định số 146/BCTĐ-SKHĐT ngày 04/6/2019 về việc điều
chỉnh dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ Khu dân cư Sa Huỳnh do Công
ty Cổ phần dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh đề xuất,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định chủ trương đầu tư
số 2141/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như
sau:
1. Quy mô dự án: Công suất thiết kế là 2.500 m3/ ngày.đêm.
2. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 1,7008 ha (sẽ được chuẩn xác trong
quá trình thực hiện thủ tục về đất đai).
3. Tổng vốn đầu tư: 53.242.579.000 đồng.
Nguồn vốn đầu tư:
- Vốn tự có: 15.972.773.700 đồng (30%).
- Vốn vay: 37.269.805.300 đồng (70%).
4. Tiến độ thực hiện dự án:
- Đến Quý II/2019: Hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi
trường, thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng…
- Từ Quý II/2019 – III/2019: Thi công xây dựng đường ống dẫn nước
thô từ Hồ chứa nước Cây Xoài về khu xử lý và thi công xây dựng khu xử lý
nước; thực hiện công việc thi công xây dựng đường ống nước sạch từ khu xử
lý về khu dân cư, thi công xây dựng khu hành chính công ty.

- Cuối Quý IV/2019: Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, đưa nhà
máy vào hoạt động và kinh doanh.
Điều 2. Bổ sung yêu cầu đối với Nhà đầu tƣ
1. Thực hiện đúng nội dung điều chỉnh dự án để đưa toàn bộ dự án vào
hoạt động theo đúng tiến độ đã được điều chỉnh.
2. Thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số
103/TB-UBND ngày 16/5/2019 và nội dung tại Báo cáo thẩm định số
146/BCTĐ-SKHĐT ngày 04/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; trong đó,
phải nghiêm túc chấp hành ý kiến của UBND huyện Đức Phổ về điều tiết
lượng nước phục vụ sinh hoạt và nước tưới nông nghiệp.
3. Phối hợp với UBND huyện Đức Phổ lập hồ sơ, thủ tục, trình UBND tỉnh
cho thuê đất, điều chỉnh Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cơ
quan thống kê theo quy định tại Điều 71 Luật đầu tư.
Điều 3. Bổ sung yêu cầu đối với các cơ quan, đơn vị
1. Giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan
hỗ trợ Nhà đầu tư trong việc đền bù, GPMB toàn bộ dự án, thuê đất, điều chỉnh
Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và chịu trách nhiệm xử lý
các vấn đề thuộc chức năng và thẩm quyền quản lý nhà nước liên quan đến dự
án đầu tư nêu trên và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, tạo điều kiện
thuận lợi cho Nhà đầu tư, nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở, kiểm
tra tiến độ thực hiện dự án và thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công
văn số 2525/UBND-CNXD ngày 25/5/2018.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các điều
khoản khác của Quyết định chủ trương đầu tư 2141/QĐ-UBND ngày
01/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi không điều chỉnh tại Quyết định này
vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
Điều 5. Quyết định này được lập thành 03 (ba) bản gốc, một bản cấp
cho Công ty Cổ phần dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh, một bản gửi cho Sở Kế
hoạch và Đầu tư, một bản được lưu tại UBND tỉnh Quảng Ngãi và sao gửi các
Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,
UBND huyện Đức Phổ và Cục Thuế tỉnh./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Như Điều 5;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP,CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.209
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